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FÖRORD 
 
Denna forskningsrapport är en sociologisk studie, som handlar om hur 
biståndshandläggare och distriktssköterskor resonerar i samband med beslut att 
bevilja äldre personer ett s k särskilt boende samt hur de ser på prioriteringar i 
samband med detta. Även om studien baseras på en fallstudie i en stor 
mellansvensk kommun har säkert liknande frågor aktualiseras i andra 
kommuner, eftersom flera av landets kommuner planerar att lägga ned ett stort 
antal äldreboenden. Studien kan förhoppningsvis bidra till en bredare diskussion 
om bedömningskriterier och prioriteringar i samband med beslut om särskilda 
boendeformer för äldre i svenska kommuner. Det är särskilt viktigt mot 
bakgrund av resultat som visar att det finns en okunnighet om 
prioriteringsbegreppet och de etiska principer som riksdagen beslutat ska gälla. 
Samma okunnighet och brist på öppen dialog kring dessa svåra frågor finns i 
den kommunala vården och omsorgen framgår också av andra studier som gjorts 
av PrioriteringsCentrum. Det är därför angeläget att komma igång med 
försöksprojekt inom kommunerna för att pröva olika modeller för öppna 
prioriteringar. Författaren svarar själv för innehåller i denna rapport och 
synpunkterna delas inte alltid av PrioriteringsCentrum. 
 
Linköping, juni 2004 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare PrioriteringsCentrum 
 
 
 



 

  

 
FÖRFATTARENS FÖRORD 
 
Denna studie ingår som en del i ett större projekt, Prioriteringar i hälso- och 
sjukvården: Etiska, politiska och sociala konsekvenser med fokus på de äldre, 
som bedrivs vid Forskningsprogrammet biomedicinsk etik vid Uppsala 
universitet. Forskningsprogrammet och projektet leds av docent Mats G 
Hansson. Övriga medarbetare i projektet är, förutom undertecknad, docent Li 
Bennich-Björkman och teol.dr. Anna Höglund. Anna Höglunds del av projektet 
är inriktat på hur prioriteringar handhas på klinisk nivå, Etiska reflektioner 
omkring prioriteringar – Intervjuer med vårdpersonal, PrioriteringsCentrum, 
Rapport 2003:7. Li Bennich-Björkmans studie är statsvetenskaplig och 
behandlar hur förtroendet mellan politiker, administration och den medicinska 
professionen har utvecklats under 1990-talets politiska utveckling på 
sjukvårdsområdet i rapporten Förutsättningar för politiska prioriteringar: En 
jämförelse mellan landstingen i Östergötland och Uppsala, 
PrioriteringsCentrum, Rapport 2004:2. Inom ramen för detta projekt har jag 
tidigare publicerat rapporten Ekonomi och etik: Argumentering vid besparingar 
inom sjukvården i ljuset av Prioriteringsutredningen, PrioriteringsCentrum 
Rapport 2003:4. Projektet har finansierats av Vårdalstiftelsen, Uppsala läns 
landsting, Uppsala kommun och PrioriteringsCentrum, Linköping. För att 
sammanställa föreliggande forskningsrapport har jag också erhållit medel från 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 
 
Uppsala i maj 2004 
Gunhild Hammarström 
 



 

  



I 

  

SAMMANFATTNING 
 
Prioriteringar har blivit alltmer aktuella inom äldreomsorgen, eftersom vi har en 
åldrande befolkning, samtidigt som de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga 
för att tillgodose allas önskemål och behov av hjälp med service, vård och 
omsorg. Genom denna studie har jag bl a sökt belysa hur personal inom den 
kommunala äldreomsorgen förhåller sig till kriterier för att bevilja s k särskilt 
boende och hur de ser på prioriteringar i samband med dessa beslut. Studien 
utgör en fallstudie och baseras på intervjuer med ett mindre antal 
biståndshandläggare och distriktssköterskor samt ett ”aktmaterial” bestående av 
beviljade beslut om särskilt boende för äldre. 
 
En bakgrund till studien är dels att kommunerna sedan Ädelreformens 
genomförande 1992 har fått ansvaret för vården och omsorgen av äldre, dels 
riksdagens beslut från 1997 om etiska riktlinjer för prioriteringar inom 
sjukvården. Socialtjänstlagen, som utgör den centrala rättsliga grunden för 
kommunernas äldreomsorg, innehåller emellertid inte några prioriteringsgrunder 
och det finns inte heller några nationella riktlinjer för prioriteringar inom 
äldreomsorgen. Prioriteringar torde ändå ha ägt rum mer eller mindre medvetet 
och mer eller mindre öppet. 
 
I analysen av de intervjuade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna har 
flera olika dilemman identifierats i deras arbetssituation som utgör det sociala 
sammanhang utifrån vilket deras förhållningssätt på kriterier för beslut och 
prioriteringar kan förstås. De beskriver sin arbetssituation som präglad av brist 
på tid, personal och ekonomiska resurser och motstridiga krav från olika håll, 
såsom landstinget, den egna ledningen, anhöriga och de äldre själva. Den 
positiva sidan är relationen till de äldre, som utmärks av närhet. I fråga om vilka 
kriterier som berättigar till särskilt boende föreligger ett spänningsförhållande 
mellan betoningen på trygghet, som biståndshandläggarna ser som viktigt, och 
ledningens krav på stort omvårdnadsbehov. 
 
De intervjuade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna såg i huvudsak 
begreppet prioritering som ett negativt värdeladdat begrepp, som främst används 
i samband med brist på resurser och ekonomiska nedskärningar. På grund av den 
rådande arbetssituationen ansåg de sig emellertid nödsakade att prioritera mellan 
de egna arbetsuppgifterna. Samtidigt hade de uppfattningen att dessa 
prioriteringar går ut över de gamla de ansvarar för och därför står i motsättning 
till verksamhetsmålen avseende äldres trygghet. Även om deras prioriteringar 
kan ha skett utifrån en ”intuitiv” rangordning inlärd genom deras professionella 
erfarenhet, kan den knappast sägas ha utgått från en medveten och öppen 
rangordning. 
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Biståndshandläggarna såg inte sitt beslutsfattande om särskilt boende som en 
prioritering utan som ett beslut utifrån en individuell behovsprövning i enlighet 
med Socialtjänstlagens anda. Samtidigt framkom att de gjorde vissa 
gränsdragningar för att bevilja särskilt boende, t ex genom att inte beakta sociala 
behov. Eftersom de sinsemellan lade något olika vikt vid trygghet och 
omvårdnadsbehov torde de ha gjort olika prioriteringsliknande gränsdragningar, 
om än inte utifrån en öppen och känd rangordning av de sökandes behov. 
 
Genom att biståndshandläggarna har en beställarroll i den kommunala 
organisationen var de inte ansvariga för fördelningen av särskilda boenden vid 
verkställigheten av besluten. Deras uppfattning, liksom distriktssköterskornas, 
var emellertid att denna fördelning främst skedde utifrån ekonomiska 
överväganden och gynnade de personer som låg på sjukhus och som kommunen 
hade ett betalningsansvar för. Dessutom tycktes personer med demenssjukdom 
prioriteras. Såsom dessa beslut framställdes, torde de inte uppfylla kriterierna för 
att karakteriseras som prioriteringar utifrån en öppen rangordning av behov. 
 
De studerade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna visade sig ha ringa 
kännedom om innehållet i Prioriteringsutredningen och riksdagens beslut om 
etiska riktlinjer för prioritering, liksom om kommunens riktlinjer för 
prioritering. Vid tiden för den genomförda studien kan vare sig de nationella 
eller lokala riktlinjerna sägas ha fått genomslag i den praktiska verksamheten. 
Det tycks ha saknats kommunikationsvägar och en dialog mellan politiker och 
tjänstemän på de olika nivåerna i kommunen, vilket medfört att 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna uppfattat sig stå helt ensamma 
med sina prioriteringsbeslut. 
 
Sedan denna studie genomfördes har det skett en omorganisation inom 
kommunen och både biståndshandläggarfunktionen och fördelningen av 
särskilda boenden har centraliserats, bl a för att åstadkomma en större rättvisa. 
Den nya organisationen ger förutsättningar för institutionaliserade möten mellan 
politikerna och tjänstemännen i syfte att åstadkomma en dialog mellan dem för 
att mejsla fram övergripande och gemensamma kriterier för öppna prioriteringar. 
Detta blir särskilt viktigt då en större nedskärning av platser i sådana boenden 
har aviserats, vilket kommer att ställa hårdare krav på medvetna och öppna 
prioriteringar än vad som skett ditintills. 
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1 INLEDNING 
 
I Sverige har vi en alltmer åldrande befolkning varav en stor del är i behov av 
hjälp med service och vård och omsorg, samtidigt som de ekonomiska 
resurserna inte är tillräckliga för att tillgodose allas önskemål och behov. Det 
innebär att det måste ske prioriteringar på ett mer medvetet och öppet sätt än 
hittills. En central fråga för denna studie har därför varit hur personal inom 
äldreomsorgen resonerar kring beslut om vård och omsorg, framför allt för att 
bevilja s k särskilt boende, samt hur de ser på prioriteringar i samband med 
detta. Till grund för studien ligger intervjuer med biståndshandläggare och 
distriktssköterskor. Som en förstudie till intervjuerna ingår också ett 
”aktmaterial” avseende beviljade beslut om särskilt boende. 
 
Syftet är att ge en bild av hur de intervjuade biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna utifrån sin praktiska och professionella erfarenhet som bas 
resonerar och förhåller sig till bedömningskriterier och överordnade mål vid 
bedömningar avseende beslut om särskilt boende och prioriteringar i samband 
med beslut och verkställighet. En av de frågor som den genomförda studien 
avser att besvara är i vilken mån riksdagens beslut om etiska riktlinjer för 
prioriteringar har trängt ned på verksamhetsnivå inom kommunen, samt om de 
kan sägas ha någon inverkan vid beslut om särskilt boende. 
 
En bakgrund till studien är dels att kommunerna sedan 1990-talet har fått ett allt 
större ansvar för vård och omsorg av äldre människor, dels riksdagens beslut 
från 1997 om etiska riktlinjer för prioriteringar inom sjukvården. Det kan 
naturligtvis diskuteras om det är rimligt att tillämpa de etiska riktlinjerna för 
prioritering vid beslut och fördelning av särskilt boende, eller om den 
diskussionen bör begränsas till hemsjukvården. Min uppfattning är emellertid att 
det åtminstone är teoretiskt möjligt, eftersom kommunerna har ett hälso- och 
sjukvårdsansvar för personer i särskilt boende. Det sker också olika slags 
prioriteringar och gränsdragningar inom äldreomsorgen, även om de inte alltid 
är medvetna och öppna. Sedan denna studie genomfördes har Socialstyrelsen 
utkommit med en rapport där man uttrycker oro över de nedskärningar av 
särskilda boenden till äldre som sker inom landets kommuner (Socialstyrelsen 
2004). Det kommer att medföra att prioriteringar kommer att bli än mer aktuella 
vid beslut om särskilda boenden till äldre och fördelning av dessa. 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
2.1 Bakgrund 
 
Ett av syftena med Ädelreformen, som genomfördes 1992, var att samordna 
sociala och medicinska insatser samt att skapa bättre förutsättningar för att 
effektivt utnyttja resurserna inom äldre- och handikappomsorgen. Efter 
Ädelreformen har kommunerna hela ansvaret för äldres fysiska, psykiska och 
sociala behov med undantag av akuta sjukvårdsinsatser. Samtidigt ska de 
nationella målen för äldrepolitiken från 1999 tillgodoses, vilka betonar äldres 
rätt att åldras i trygghet och med bevarat oberoende, att leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, att bemötas med respekt samt ha 
tillgång till god vård och omsorg i hemmet eller i s k särskilda boendeformer 
(Prop. 1997/98:113). 
 
Socialtjänstlagen (2001:453)1 utgör den centrala rättsliga grunden för samhällets 
äldreomsorg och reglerar bl a kommunernas åtagande för de äldre. Kommunens 
insatser ska enligt Socialstyrelsens anvisningar grundas på ett biståndsbeslut 
utifrån en individuell behovsbedömning med hänsyn till de individuella 
omständigheterna och bygga på en helhetssyn av den äldres situation där alla 
behov beaktas. Grundläggande är en bedömning av den enskildes behov av stöd 
för sin livsföring (Socialstyrelsen 1997:8, 63-64). Där ett hälso- och 
sjukvårdsbehov föreligger ska en medicinsk bedömning göras parallellt med 
biståndsbedömningen, vilket innebär ett krav på att det finns medicinsk 
kompetens och erfarenhet bland den kommunala personalen. Efter 
Ädelreformen finns därför både sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter inom den kommunala äldreomsorgen. Äldreomsorgen styrs 
alltså av Socialtjänstlagen, medan de kommunala sjukvårdsinsatserna regleras 
av Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunernas äldreomsorg utförs till 
övervägande del i den enskildes bostad och består av hemtjänst i ordinärt boende 
eller särskilt boende. 
 
Det beslut om de etiska riktlinjer vid prioriteringar inom sjukvården, som 
riksdagen fattade år 1997 i enlighet med Regeringens proposition (Prop. 
1996/97:60)2, inbegriper en etisk plattform bestående av tre grundprinciper som 
sinsemellan är rangordnade och som ska vara vägledande vid prioriteringar; 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen.  

                                                 
1 Bilaga 1 innehåller ett utdrag ur Socialtjänstlagen. 
2 Beslutet hade föregåtts av Prioriteringsutredningen, som utkom med en rapport år 1993 och sitt slutbetänkande 
1995 (SOU 1993:93; SOU 1995:5) 
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Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma 
rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs-
solidaritetsprincipen innebär att resurserna ska fördelas efter behov, och att de 
med mindre behov av solidaritetsskäl ska avstå resurser till dem med större 
behov, även om konsekvenserna kan bli att alla inte får sina behov 
tillgodosedda. Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de båda andra vid 
val mellan olika åtgärder för den enskilde. Den innebär att vid val mellan olika 
verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. (Prop. 1996/97:60, 
18-21.) År 1997 kompletterades Hälso- och sjukvårdslagen med de två 
grundläggande principerna: ”Vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (HSL 2§, 2:a 
stycket). I samband med riksdagsbeslutet rangordnades även olika kategorier av 
sjukdomar utifrån behov av vård i fyra prioriteringsgrupper, vilka kan ligga till 
grund för prioriteringsbeslut. 
 
Även om beslutet om de etiska riktlinjerna i första hand var inriktat på 
landstingens hälso- och sjukvård, konstaterade den efter riksdagsbeslutet tillsatta 
Prioriteringsdelegationen att landstingens förändrade inriktning mot allt kortare 
vårdtider i slutenvården och en uttalad inriktning mot öppnare vårdformer ställer 
nya krav på kommunerna, framför allt avseende patientgrupperna i 
Prioriteringsgrupp I och II (SOU 2001:8). Prioriteringsgrupp I innehåller vård av 
livshotande sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till 
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska 
sjukdomar, palliativ vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt 
autonomi. Prioriteringsgrupp II innehåller prevention samt 
habilitering/rehabilitering. 
 
I Socialtjänstlagen finns emellertid inga prioriteringsgrunder redovisade och det 
finns inte heller några riktlinjer för prioritering redovisade för socialtjänsten som 
helhet eller för äldreomsorgen. Avsikten bakom lagstiftningen var dock att 
politikerna genom riktlinjer skulle ge tjänstemännen förutsättningar att tillämpa 
lagstiftningen i det enskilda fallet. Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen har vidare helt olika konstruktion både när det gäller vilka 
skyldigheter det offentliga har gentemot den enskilde och vilka rättigheter den 
enskilde har. I vissa fall föreligger dessutom en konflikt mellan de båda lagarna, 
där den ena lagstiftningen under vissa förutsättningar ger den enskilde rätt till 
vissa insatser medan den andra innehåller regler om prioriteringar (se även SOU 
2003:91). 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har den enskilde ingen rätt till hälso- och 
sjukvård utan det är de professionella yrkesutövarna som beslutar vad den 
enskilde får för insatser mot bakgrund av vetenskap, beprövad erfarenhet och 
tillgängliga resurser. Även om Socialtjänstlagen är en generell rättighetslag, 
utgör den samtidigt en ramlag, vilket innebär att den enskildes rätt inte 
preciseras i lagen utan grundas på en individuell behovsbedömning. Individen 
har alltså rätt att få sin sak prövad och att få bistånd i det fall han/hon har 
bedömts ha ett behov av det. Förutom att tillhandahålla särskilt boende för äldre 
i behov av särskilt stöd, har kommunen alltså skyldighet att göra en utredning 
och att ge bistånd om det föreligger ett behov därav. Beslut om bistånd utifrån 
en bedömning av behov av vård och omsorg fattas av en tjänsteman, vanligen 
benämnd biståndshandläggare, på delegation av ansvarig nämnd inom 
kommunen. Det medicinska ansvaret för den praktiska utformningen av 
omvårdnaden och vårdplaneringen har kommunens distriktssköterskor. 
 
Genom att Socialtjänstlagen är en ramlag och den enskildes rätt inte preciseras i 
lagen, har kommuner och lokala tjänstemän ett omfattande tolkningsutrymme. 
Hur bedömningen de facto går till kan därför variera, inte bara mellan 
tjänstemän, utan även mellan kommuner. Enligt Riksdagens Revisorer 
(2001/02:15, 47) saknas både instrument och vägledning för den sammanvägda 
bedömning som förutsätts, och de konstaterar att biståndshandläggaren står 
ensam med dessa avgöranden då centrala direktiv och prioriteringsdiskussioner 
saknas. Det betyder att de kan göra prioriteringar utan att det föreligger stöd av 
politiska beslut om grunderna för detta (SOU 2003:91). I fråga om beslut om 
vård och omsorg är alltså biståndshandläggarna centrala, samtidigt som 
distriktssköterskorna är de som fattar beslut om de medicinska insatserna. Båda 
kategorierna har därför bedömts som viktiga informationsbärare i en studie av 
kriterier för beslut om särskilt boende och prioriteringar i samband därmed. 
 
 
2.2 Centrala begrepp 
 
Även om de intervjuade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna har 
sinsemellan olika roller och beslutsfunktioner i den beslutsprocess som rör 
särskilt boende, kan båda yrkeskategoriernas uppgift sägas vara att ombesörja, 
om än på olika sätt, vård och omsorg, eller personlig omvårdnad, till äldre 
människor. Det finns en relativt omfattande litteratur om innebörden i begreppen 
vård, omvårdnad och omsorg, liksom behov, och jag avser att endast kortfattat 
redovisa det som jag ser som viktigast för den fortsatta framställningen. I 
diskussionen av prioriteringar utgår jag från Liss (2002) definition av begreppet. 
 
Även begreppen ordinärt boende och särskilt boende är vaga för den oinitierade; 
innebörden står inte alltid helt klar.  
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Begreppet ordinärt boende avser en ”vanlig” bostad. Begreppet särskilt boende 
infördes i samband med Ädelreformen år 1992 som en samlingsbenämning för 
de olika boendeformer som tidigare benämndes ålderdomshem, långtidsvård, 
sjukhem, gruppbostäder m fl. De boendeformer som idag hänförs till särskilt 
boende ryms under samlingsbegreppet äldreboenden och kan ha benämningar 
som servicehus, omvårdnadsboende, demensboende. Terminologin kan variera, 
och det föreligger också en viss begreppsförvirring. Vanligen skiljer man mellan 
servicehus och vårdboenden, där den avgörande skillnaden mellan dem är 
graden av omvårdnad. 
 
Enligt Socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att inrätta särskilt boende 
för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd. Det 
som är speciellt med särskilda boendeformer jämfört med andra bostäder är att 
kommunen fördelar lägenheterna genom ett biståndsbeslut och att kommunen 
har ett hälso- och sjukvårdsansvar för de boende reglerat i Hälso- och 
sjukvårdslagen. Skälet att bevilja plats i särskilt boende är att den enskilde 
behöver en omvårdnad som inte med god trygghet och säkerhet kan bedrivas i 
vanlig bostad (Svenska kommunförbundet 2001a).  
 
Särskilt boende utgör samtidigt en egen bostad, i den meningen att den boende 
har ett personligt hyreskontrakt med lägenhetsupplåtaren. Genom Ädelreformen 
blev den äldre alltså hyresgäst i stället för patient. De lägenheter som utgör 
vårdboenden kan emellertid se väldigt olika ut. I vissa fall kan de bestå av ett 
delat rum utan eget badrum och kokmöjligheter, medan de i andra fall kan bestå 
av en lägenhet med både sovrum, vardagsrum, en relativt stor köksavdelning 
samt ett handikappanpassat badrum som t o m rymmer en säng. 
 
Av befintlig statistik framgår att det framför allt är de allra äldsta som har ett 
sådant vård- och omsorgsbehov att de kan erhålla ett särskilt boende: För år 
2002 gällde att av dem som var 80 år och äldre uppgick andelen i särskilt 
boende i hela landet till drygt 19 procent; i åldersgruppen 85-89 år var andelen 
drygt 23 procent och bland dem som var 90 år och äldre drygt 45 procent. Detta 
kan jämföras med att andelen i hela gruppen 65 år och äldre var närmare 8 
procent (Socialstyrelsen 2003b). 
 
Vid en diskussion om insatser från socialtjänsten, dit särskilt boende hör, är det 
också av vikt att beakta självbestämmanderätten, d v s att det är den enskilde 
själv som ska ha en önskan om att flytta till ett särskilt boende, vilket utgör ett 
rättssäkerhetskriterium. Först i de fall då den enskildes vilja inte går att fastställa 
på grund av ålderdomssvaghet, sjukdom eller demens, kan en anhörig träda in 
och föra den enskildes talan tills en legal ställföreträdare utsetts (Amundberg 
1998, 96).  
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Därtill kommer att ett överordnat mål för kommunernas äldreomsorg sedan 
mitten av 1900-talet är den s k kvarboendeprincipen, d v s målet att äldre 
personer ska bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt under trygga 
förhållanden och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda där. 
 
En vanlig uppdelning mellan begreppen vård, omsorg och omvårdnad är att 
hänföra begreppet omsorg till socialtjänstens verksamhet och ansvarsområde, 
där omsorg avser hjälp som syftar till att skapa drägliga livsvillkor utifrån den 
enskildes förutsättningar. Begreppet omsorg ses som det mest grundläggande 
begreppet i hemtjänsten. Det utgör ett helhetsbegrepp och inbegriper allt som 
tillhör individens välbefinnande. Det inrymmer båda de betydelser som ligger i 
engelskans caring for och caring about, d v s både en verksamhet och kvalitet i 
verksamheten och i relationen mellan människor (Eliasson 1996; Eliasson 
Lappalainen & Szebehely 1996; Szebehely 1996). 
 
Begreppen vård och omvårdnad är begrepp som oftast knyts till sjukvården, där 
vård vanligen avser rent medicinsk vård, medan omvårdnad är ett begrepp, som 
är speciellt relaterat till sjuksköterskans yrkeskår (Quarsell 1991, 150-151). I 
begreppet omvårdnad ingår att tillgodose basala vårdbehov, den praktiska 
fysiska vården, tillgång till medicinsk behandling och hjälpmedel samt även att 
beakta sociala och kulturella aspekter, d v s i stort sett det som vanligen också 
definieras som distriktssköterskans medicinska ansvar. En definition från 
förutvarande Medicinska forskningsrådet (1982, 10) lyder: 
 

Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och 
att därvid tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna 
optimal hälsa liksom att tillgodose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad 
sammanfaller delvis med och utgör ett komplement till medicinsk vård, 
beaktande såväl psykiska som sociala och kulturella aspekter. 

 
Begreppet omvårdnad ingår emellertid också i sammansättningen personlig 
omvårdnad, ett begrepp som ofta används inom äldreomsorgen. Med personlig 
omvårdnad avses enligt Regeringens proposition (1996/97:124, 88): 
 

(D)e insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, 
vilket bl.a. handlar om att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta 
personlig hygien och övriga insatser för att bryta isolering och för att känna 
trygghet och säkerhet i det egna hemmet. 
 

Begreppet personlig omvårdnad inbegriper således att tillgodose såväl fysiska 
och psykiska som sociala behov för att uppnå trygghet och säkerhet i boendet. 
Som vi kan se finns en viss innehållslig likhet mellan begreppet personlig 
omvårdnad och begreppet omsorg.  
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Begreppet omsorg är dock mera knutet till själva verksamheten och dess 
kvalitativa innehåll, medan begreppet personlig omvårdnad oftare används i 
relation till begreppet behov. I intervjuerna använder biståndshandläggarna 
själva orden omvårdnad och omvårdnadsbehov, dock främst i betydelsen att 
tillgodose fysiska och psykiska behov, såsom att ge trygghet och hjälp med 
personlig hygien, av- och påklädning, äta m m. Det inbegriper alltså inte sociala 
behov såsom t ex att bryta social isolering, till skillnad från den definition som 
anges i Regeringens proposition (se ovan). Att de använder just begreppet 
omvårdnad i stället för omsorg kan bero på att intervjuerna avsåg särskilt boende 
som är starkt knutet till bedömningen av behov. 
 
Enligt Bergmark (1998, 80) används begreppet behov inom socialtjänsten för att 
avgöra vilka individer eller grupper som ska vara berättigade till en viss insats 
och i vilken omfattning insatsen ska ske. Besluten vilar på två 
ställningstaganden; dels vilka behov som finns hos den enskilde och dels vilka 
behov som samhället är skyldigt att åtgärda. Det föreligger dock vissa 
svårigheter att avgöra vad som utgör en människas behov. Begreppet behov 
definieras också på olika sätt inom olika discipliner (se t.ex. Thorslund & 
Larsson 2002). Den svenska Prioriteringsutredningen (SOU 1993:93) utgår i sin 
definition av begreppet behov från den finlandssvenske filosofen von Wright 
(1993), som skiljer mellan behov och önskning. von Wright ser intresse som ett 
begrepp som täcker både behov och önskning: Man är intresserad av både av det 
som man önskar få eller ha och av det man behöver. Man behöver emellertid 
inte allt man önskar sig och önskar inte alltid det som man behöver. Ett behov 
kan därför, enligt von Wright, definieras som något som är illa för en människa 
att vara utan. En önskan däremot, som inte motsvarar ett behov, kan det vara illa 
att tillfredsställa. 3 
 
Utifrån von Wrights definition skiljer Prioriteringsutredningen mellan 
hälsorelaterade behov och livskvalitetsrelaterade behov. Med hälsorelaterade 
behov avses behov att bli botad från sin sjukdom och med livskvalitetsrelaterade 
behov menas behov av symtomlindring och omvårdnad, om sjukdomen inte kan 
botas (SOU 1995:5).  

                                                 
3 Ett exempel på att det kan vara illa att tillfredsställa en önskan, som inte motsvarar ett behov, kan vara ett 
”felaktigt” beslut, som behandlas i avsnitt 3.5.1, eftersom den man det berörde själv så småningom ansåg att han 
var för frisk för att vara på ett särskilt boende. Samtidigt finns å andra sidan resonemanget bland de intervjuade 
(se avsnitt 3.4) att de äldre inte söker särskilt boende ”i onödan”, vilket implicerar att varje ansökan egentligen 
motsvarar ett behov av något slag. 
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I Regeringens proposition (Prop. 1996/97:60, 18) betonas vikten av att i 
samband med prioriteringar samtidigt se till både hälsorelaterade och 
livskvalitetsrelaterade behov, vilket också kommer till uttryck i skrivningen: 
 

En människa har större behov ju svårare sjukdomen eller skadan är eller ju 
sämre livskvaliteten är till följd av skadan eller sjukdomen. Hon har däremot 
inte behov av åtgärder, som inte förbättrar hälsan eller livskvaliteten. (Prop 
1996/97:60, 14.) 

 
Om biståndsbedömningen utgår från en sammanvägning av både hälsorelaterade 
och livskvalitetsrelaterade behov torde den endast delvis inbegripa det som ingår 
i begreppet personlig omvårdnad enligt definitionen ovan (Prop. 1996/97:124, 
88), eftersom sociala behov, såsom att bryta social isolering och ha gemenskap 
med andra, inte beaktas, vilket finns angivet ska vara av betydelse i 
Socialtjänstlagen från år 2002. Kommunernas äldreomsorg ska också se till de 
äldres trygghet i boendet (se SoL 5 kap. 4§; Prop. 1997/98:113). 
 
Enligt en generell definition innebär prioritering att en individ eller grupp av 
individer ges företräde i fråga om resurser för vård och behandling framför en 
annan individ eller grupp som annars hade kunnat få del av resurserna. För att 
begreppet prioritering ska vara tillämpbart krävs emellertid enligt Liss att valet 
att åtgärda ett visst vårdbehov men inte ett annat är medvetet och står mellan 
olika övervägda alternativ (Liss 2002). Själva fördelningen av särskilt boende, d 
v s att verkställa ett beviljat beslut, kan således utgöra en prioritering i det fall 
sådana boenden inte finns i tillräcklig omfattning och behovsprincipen går före 
köprincipen. Att prioritera mellan individer med behov av särskilt boende 
förutsätter alltså att man skapar en rangordning mellan olika behov. 
 
I en situation där det inte är möjligt att omedelbart ge ett särskilt boende till alla 
som bedömts vara i behov därav består prioriteringsprocessen av två beslut, dels 
beslutet att rangordna behoven, dels beslutet att åtgärda behoven i denna ordning 
(jfr Liss 2002). En annan typ av prioriteringsbeslut enligt Liss är att vissa 
vårdbehov inte åtgärdas optimalt. I denna typ av prioriteringssituation 
förekommer tre olika typer av beslut, dels rangordningen av behoven, dels var i 
denna rangordning linjen ska dras för att skilja ut de vårdbehov som ska 
åtgärdas från dem som inte ska åtgärdas optimalt, dels vad som ska ske med 
vårdbehoven på de olika sidorna om linjen. 
 
Liss gör vidare en åtskillnad mellan begreppen prioritering och ransonering, där 
ransonering innebär en begränsning med avseende på vårdbehovens 
tillfredsställande - vilket innebär att de inte åtgärdas optimalt. Ransonering 
genom minskad resurstilldelning och därmed minskat utbud innebär att behoven 
blir föremål för åtgärd men inte fullständigt, vilket samtidigt innebär en 
begränsning av behovstillfredsställelse.  
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Ransonering kan enligt Liss bestå av tre åtgärder: dels målransonering som 
innebär en begränsning av behovsmålet; dels tidsransonering som exempelvis 
kan utgöras av ökade väntetider och dels utspädning som innebär en 
begränsning av kvaliteten på åtgärder, såsom glesare besök, personal med lägre 
utbildning m m (Liss 2002). 
 
Fördelning av särskilt boende kan alltså delvis vara fråga om ransonering 
eftersom samtliga beslut inte verkställs i nära anslutning till beslutet, vilket kan 
innebära att vissas vårdbehov inte tillgodoses fullständigt. För att begreppet 
ransonering ska vara tillämpbart, ska det emellertid enligt Liss (2002) också 
föreligga en insikt om att vårdbehovet inte blir optimalt åtgärdat. En 
bristsituation på särskilda boenden kan vara föranledd av ransonering på 
strukturell nivå, vilket i sin tur medför att det måste ske en prioritering på 
individnivå vid fördelning av särskilda boenden, efter det att ansökan beviljats. 
 
 
2.3 Tolkningsram och analytiska begrepp 
 
Både biståndshandläggare och distriktssköterskor i kommunal äldreomsorg 
tillhör de professioner som utvecklats i samband med välfärdssamhällets 
framväxt och som principiellt verkar utifrån Socialtjänstlagens anda (jfr Brante 
1989, 42ff.). Genom att de är verksamma i en offentlig organisation som har 
nära klientrelationer, torde de, och framför allt biståndshandläggarna, kunna 
betecknas som s k gräsrotsbyråkrater (street level bureaucrats) (Lipsky 1980). 
Det som utmärker gräsrotsbyråkrater är att deras uppgift är att både tillvarata de 
hjälpsökandes intressen och samtidigt tillgodose myndighetens krav. Relationen 
till de hjälpsökande personerna, klienterna, kan därför ses som dubbel genom att 
den består både av en kontakt mellan två människor och en relation mellan den 
offentliga organisationen och klienten (Lipsky 1980), d v s både en kontakt 
mellan två personer och mellan två positioner, eller enligt Giddens (1990) både 
en direktkontakt och en systemrelation. Detta skiljer sig från den relation som t 
ex utmärker Webers byråkratimodell, eller klassisk organisationsteori, där 
tjänstemannen endast förutsätts ha en representationsrelation till medborgaren, 
vilket innebär att tjänstemannen uteslutande agerar å organisationens vägnar i 
relation till medborgaren och inte som enskild person gentemot en annan. 
 
För att kunna sortera bland klienterna och fastställa behörighet för den 
efterfrågade servicen krävs att det finns i förväg konstruerade 
uppdelningsprinciper, så att den hjälpsökande passar in i de administrativa 
kategorier som passar organisationen. Denna process, omvandlingen från individ 
till klient, den s k ”klientkonstruktionen”, ses som ett grundläggande drag i 
mötet mellan gräsrotsbyråkraten och den enskilde medborgaren (Prottas 1979; 
Lipsky 1980; Johansson 1992).  
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Eftersom gräsrotsbyråkraterna verkar relativt självständigt i det direkta mötet 
med medborgaren har tidigare studier bl a visat att de har en handlingsfrihet i 
möjligheten att göra egna bedömningar och individuella tillämpningar av 
generella regler och direktiv och därför utarbetar informella regler och riktlinjer 
(jfr Riksdagens Revisorer 2001/02:15; SOU 2003:91). Genom den dubbla 
klientrelationen kan det emellertid, enligt Lipsky, även uppstå en konflikt, eller 
ett dilemma, mellan personligt och organisationsstyrt beteende, eftersom 
organisationen bestämmer ramarna för tjänstemannens handlande. Genom att 
gräsrotsbyråkraten utsätts för krav uppifrån i hierarkin och begränsas av de 
direktiv som reglerar organisationen betonar Johansson (1992) därför inte 
gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet lika starkt som Lipsky utan i stället 
handlingsutrymmets begränsningar. 
 
Tilly (2000) beskriver i stället hur det han kallar för ’script’ respektive ’lokal 
kunskap’ kan samverka i relationer mellan en tjänsteman och en hjälpsökande 
person. Med ’script’ avser Tilly de fastlagda mönster som finns för hur 
samverkan ska ske, d v s de direktiv och krav som organisationen ställer; när 
’script’ följs helt, leder det till enhetlighet och litet utrymme för improvisation. 
’Lokal kunskap’ handlar om hur bekanta de handlande aktörerna är med 
situationen; ju högre grad av ’lokal kunskap’ en aktör har, desto större är 
möjligheterna för flexibilitet och improvisationer. Hög grad av ’lokal kunskap’ 
kan ge ett mer varierat innehåll i sociala relationer och kan samtidigt innebära 
ett avsteg från organisationens fastlagda mönster, d v s avsteg från ’script’ (Tilly 
2000, 65ff.). Genom att tillämpa både ’script’ och ’lokal kunskap’ i varierande 
grad finns det för varje aktör, d v s både tjänstemän och hjälpsökande, en 
repertoar av möjliga förhållningssätt och handlingar, som speglar den 
individuella variationen. Ett antagande är därför att de biståndshandläggare som 
även utnyttjar ’lokal kunskap’ i sitt beslutsfattande, vid sidan om ’script’, kan 
skapa sig ett utökat handlingsutrymme, vilket i sig skulle kunna motverka 
centrala prioriteringsdirektiv. 
 
Begreppen handlingsfrihet och dess begränsningar respektive ’script’ och ’lokal 
kunskap’ utgör således de analytiska redskap genom vilka jag i den fortsatta 
framställningen tolkar de studerade biståndshandläggarnas och 
distriktssköterskornas föreställningar och förhållningssätt. Utgångspunkten är att 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna har en kunskap om sin sociala 
värld och att de vet och förstår vad de gör, men att detta ofta är en tyst kunskap 
(Giddens 1984). Med hjälp av de analytiska begreppen tolkar och ”översätter” 
jag deras beskrivningar för att explicitgöra deras ”tysta vetande”. På ett mer 
allmänt plan kan min ansats därför hänföras till en tolkande sociologi för att ge 
kunskap om de meningssammanhang som biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna förhåller sig till.  
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2.4 Undersökningens genomförande 
 
Studien är genomförd under hösten 2002 i Uppsala kommun. Som framgått 
baseras den dels på intervjuer, dels på ett material bestående av faktiska ärenden 
som i denna framställning benämns ”aktmaterialet”. 
 
2.4.1 ”Aktmaterialet” 
”Aktmaterialet” härrör från en av de kommundelar som den studerade 
kommunen var indelad i fram till årsskiftet 2002/2003.4 Valet av den 
kommundelen beror på en tidigare överenskommelse med företrädare för 
kommunens äldreomsorg. Materialet består av delar av avidentifierade 
personakter5 och avser samtliga beviljade beslut om särskilt boende för år 2002, 
fr o m januari t o m oktober. För den aktuella perioden var det totalt fråga om 23 
beviljade beslut om särskilt boende, varav endast ett beslut rörde bostad i 
servicehus och därför har uteslutits ur studien. Det material som ingår i min 
förstudie omfattar således 22 akter med beviljade beslut om dels s k 
demensboende, dels s k omvårdnadsboende, som är den terminologi som 
använts. 
 
De delar av akterna som jag har fått tillgång till består av tolv utredningar och 
tio journalanteckningar. Utredningarna avser personer i ordinärt boende, medan 
journalanteckningarna hänför sig till de personer som bor i servicehus, d v s 
redan bor i en form av särskilt boende i Socialtjänstlagens mening. 
Journalanteckningarna innehåller därmed även information om den sökandes 
tidigare kontakter med socialtjänsten. I jämförelse med utredningarna innehåller 
journalanteckningarna dock mindre information om de sökande avseende just 
den situation som föranlett beslutet om demens- eller omvårdnadsboende. Såväl 
utredningarna som journalanteckningarna utgör underlag för beslut och 
innehåller uppgifter om hälsa och eventuella funktionshinder och 
sakkunnighetsutlåtanden däröver, uppgifter om familjesituation och 
boendesituation, samt även vem ansökan, eller anmälan, inkommit ifrån och i 
vilket sammanhang. Det ingår en bedömning av den sökandes behov, ett beslut 
och en beslutsmotivering. Dessutom finns uppgift om att den sökande 
underrättats om beslutet och till vem beslutets överlämnats för verkställighet 
samt i det fall beslutet verkställts även uppgift om detta. 
 

                                                 
4 Fram till årsskiftet 2002/2003 var Uppsala kommun indelad i 14 kommundelar med egna nämnder med sina 
respektive organisationer för äldreomsorgen, inklusive fördelning av särskilda boenden. 
5 Ärendena hänför sig till Socialtjänstlagen kapitel 4 §1 (biståndsparagrafen) samt till kapitel 5 §5, där det anges 
att kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för äldre. Ett utdrag ur Socialtjänstlagen finns i Bilaga 1. 
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Även om materialet inte är statistiskt representativt, kan det ändå vara av 
intresse att notera att vårdplaneringen ägt rum i hemmet i nio fall, medan de 
övriga 13 har skett på sjukhus, rehabiliteringsavdelning, eller s k korttids- eller 
avlastningsboende. Av de sökande är 13 kvinnor och 9 män. Denna skillnad i 
könsfördelning kan bero på tillfälligheter men i nationellt avseende är hustrun 
den vanligaste omsorgsgivaren för äldre män, medan det för gamla kvinnor är 
vanligast att få hemhjälp eller vistas i någon form av äldreboende. Detta hänger 
främst samman med att betydligt fler kvinnor lever längre än män och därför 
lever ensamma, när de får stora behov av äldreomsorgens insatser (Szebehely 
1998).  
 
Eftersom ”aktmaterialet” har legat till grund för en förstudie inför intervjuerna 
har det inte varit föremål för en regelrätt dokumentanalys. Granskningen av 
materialet har bl a utgjort underlag för frågor i de senare intervjuerna och kan 
sägas ha motiverat vissa av de frågor som ställts. ”Aktmaterialet” ger även en 
bild av vilka hälsoproblem och behov av omvårdnad som kan karakterisera en 
äldre person som beviljas ett demens- eller omvårdnadsboende. För att ge en 
bakgrund till mina frågor och den följande analysen presenteras i slutet av detta 
kapitel fem olika sökande, som kan ses som empiriska typfall.  
 
2.4.2 Intervjustudien 
Urvalet av de biståndshandläggare och distriktssköterskor som ingår i studien 
kan närmast beskrivas som ett självrekryterande urval. Studien har begränsats 
till de kommundelar som tidigare definierades som ”stadskommundelar” till 
skillnad från ”landsbygdskommundelar”, vilket var föranlett av anonymitetsskäl, 
eftersom de förra hade fler än en biståndshandläggare respektive 
distriktssköterska. I denna del av undersökningen uteslöts den kommundel, som 
”aktmaterialet” härrör från. Efter ett informationsbrev om syftet med 
undersökningen (daterat den 25 oktober 2002) personligen ställt till 
biståndshandläggare och distriktssköterskor i de utvalda kommundelarna (21 
biståndshandläggare och 18 distriktssköterskor), anmälde fyra 
biståndshandläggare och fem distriktssköterskor sitt intresse att låta sig 
intervjuas före årsskiftet. Den förestående omorganisationen i kommunen (se not 
5) var ett skäl till att vissa inte ansåg sig ha tid att delta. 
 
Det finns naturligtvis alltid en risk med ett självrekryterat urval. I detta fall kan t 
ex de som valt att delta vara de som var mer kritiska till olika företeelser i 
verksamheten, även om jag inte har kunnat urskilja någon sådan genomgående 
tendens. Syftet i detta fall var inte heller att erhålla generaliserbara resultat i 
statistiskt avseende utan att erhålla en kvalitativ förståelse av 
biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas förhållningssätt och 
föreställningar, och att identifiera analytiska samband. 
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I det ovan nämnda informationsbrevet angavs att intervjuerna bl a skulle ”beröra 
hur ni inom er respektive verksamhet ser på prioriteringar inom vård och 
omsorg, bland annat vid ansökan och beslut om särskilt boende. Det är främst 
era egna synpunkter och funderingar som jag är intresserad av”. Utöver denna 
information valde jag att inte i förväg delge informanterna det exakta innehållet i 
mina frågor för att inte få i förväg förberedda och tillrättalagda svar. Det som 
kan gå förlorat är mer övervägda reflexioner över de olika ämnesområdena. I 
enlighet med intervjupersonernas önskemål genomfördes intervjuerna i tre fall 
på deras arbetsplats och i övrigt på min arbetsplats. Intervjuerna varade en dryg 
timme och med intervjupersonernas godkännande spelades de in på band. 
Utskrifterna har skickats för godkännande till de sju personer som önskade detta. 
 
Genom intervjuerna med biståndshandläggarna och distriktssköterskorna har jag 
sökt fånga hur de med egna ord resonerar och reflekterar över olika frågor i sitt 
praktiska arbete som rör ansökan och beslut om särskilt boende, detta för att få 
en djupare förståelse av deras upplevda erfarenheter, föreställningar och 
förhållningssätt. De intervjuade personerna förmedlar alltså sin bild och sina 
erfarenheter och föreställningar i en intervjusituation. Exempel på empiriska 
frågor som behandlas i denna rapport är: 
 
• Hur resonerar biståndshandläggare och distriktssköterskor kring kriterier för 

att bevilja särskilt boende inom kommunens äldreomsorg? 
• Finns det enligt deras uppfattning officiellt fastställda och explicita 

beslutskriterier och i så fall vilka är beslutskriterierna? 
• Hur sker gränsdragning mellan att få en ansökan om särskilt boende beviljad 

respektive avslagen? 
• Hur ser biståndshandläggare och distriktssköterskor på omvårdnadsbehov 

och behov av medicinsk vård i relation till varandra? 
• Hur ser biståndshandläggare och distriktssköterskor på prioriteringar? 

Förekommer enligt deras uppfattning prioriteringar vid beslut och fördelning 
av särskilda boenden?6 

 
Intervjuerna kan karakteriseras som tematiserade samtalsintervjuer. De var 
informella till sin karaktär och flöt från ett ämnesområde till ett annat, även om 
de utgick från en intervjuguide.  

                                                 
6 Genom att indelningen i kommundelar upphörde från och med den 1 januari 2003, inträdde successivt under 
året en ny handläggningsordning vid fördelning av särskilt boende, s.k. samordnad boendehantering, som ska 
vara giltigt för hela kommunen, och målet är dels ett optimalt utnyttjande av särskilt boende för äldre, dels att de 
prioriteringar som sker vid fördelning av särskilt boende ska vara enhetliga (Uppsala kommun 2002a). Därför 
ansåg jag det inte meningsfullt att under hösten 2002 studera hur fördelningen av särskilda boenden reellt hade 
skett dittills, dvs. på vilka grunder prioriteringarna gjorts, t.ex. genom att som observatör delta i de möten där 
prioriteringarna ägt rum. I fråga om prioriteringar har studien därför inriktats på hur biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna resonerar kring prioriteringar, deras föreställningar om vad som prioriteras och de principer 
som gäller. 
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Ordningsföljden på frågorna var alltså inte alltid densamma vid alla intervjuer, 
och eftersom biståndshandläggare och distriktssköterskor har olika roller och 
ansvarsområden var frågorna anpassade till detta. Några intervjupersoner var 
mer vältaliga i att artikulera sina erfarenheter, medan andra var mer korthuggna, 
vilket innebär att jag då intog en mer aktiv och utfrågande roll. För att min roll 
som forskare inte skulle inverka hämmande eller föranleda beskrivningar som de 
trodde att jag skulle vilja ha, var min avsikt att ingripa så litet som möjligt i 
deras berättelser, vilket är en metod Seidman (1998) rekommenderar. 7 Genom 
denna metod är det också möjligt att identifiera s k ”tomrum” i deras berättelser, 
d v s företeelser som de inte alls berör. Jag har låtit intervjuerna styras av mina 
empiriska frågor och inte av de analytiska begreppen; jag har alltså inte ställt 
frågor om intervjupersonernas uppfattning om sitt handlingsutrymme eller 
begränsningar i detta, eller i vilken utsträckning de upplever konflikter mellan 
organisationens krav och direktiv och egna uppfattningar. 
 
Ett första steg i analysen var att genomföra en tematisk kodning av 
intervjumaterialet utifrån de olika ämnesområden som togs upp, för att därefter i 
ett andra steg identifiera kategorier och underkategorier. Kodning och 
kategorisering medför emellertid oundvikligen en reduktion av det empiriska 
materialet. För att inte förlora helheten har bearbetningen därför växlat mellan 
det datareducerade materialet och intervjuutskrifterna i sin helhet; detta för att 
söka avgöra om något gått förlorat, eller om kategorierna varit för snäva. 
Därigenom har det också varit möjligt att urskilja sammanhang och identifiera 
analytiska samband. 
 
Under hela processen från urval till tolkning har jag vinnlagt mig om att följa de 
etiska regler som Vetenskapsrådet har utarbetat för det humanistiskt-
samhällsvetenskapliga forskningsområdet, nämligen samtyckeskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. För att det inte 
ska vara möjligt att spåra enskilda uttalande till enskilda personer har jag inte 
helt följt den ordagranna utskriften utan överfört intervjutexterna till ett mer 
skrivet talspråk, vilket bl a innebär att jag uteslutit språkliga egenheter, t ex 
utfyllnadsord, som kan kopplas till enskilda personer. Genom detta anser jag 
dessutom att man gör citaten mer rättvisa. Med hänvisning till kravet på 
konfidentialitet har uppgifter om intervjupersonerna avseende kön, ålder och 
kommundelstillhörighet uteslutits. Det innebär också att jag inte heller i min 
analys har relaterat de mönster jag har identifierat till vare sig kommundel, kön, 
ålder, utbildning etc. Säkerställandet av informanternas anonymitet och 
integritet är den aspekt som har varit avgörande i detta fall.  
 
 
                                                 
7 Detta skiljer sig från Holstein & Gubrium (1995) rekommendationer, som förespråkar en mer aktiv och 
ingripande intervjumetod. De avser dock främst s.k. narrativa intervjuer, dvs. en metod som jag inte använt. 
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2.5 Sökande till särskilt boende – fem bilder utifrån ”aktmaterialet” 
 
I enlighet med besluten i ”aktmaterialet” har jag i fallbeskrivningarna skilt 
mellan demensboende och omvårdnadsboende, men också mellan kvinnor och 
män. Av integritetsskäl har jag i dessa beskrivningar till viss del använt mitt eget 
språkbruk samt skalat av en del av den information som finns i ”aktmaterialet” 
och ändrat vissa detaljer i beskrivningarna. Jag har givit de sökande fiktiva 
namn, där namn på D står för sökande till demensboende och namn på O för 
sökande till omvårdnadsboende. 
 
De ansökningar om demensboende, som ligger till grund för utredningarna, har 
oftast tillkommit i samband med vård, antingen på sjukhus eller 
avlastningsboende/korttidsboende. I materialet ingår tolv beslut, vilka avser åtta 
kvinnor och fyra män. Kvinnorna är i huvudsak ensamstående (sex av åtta), över 
80 år och boende i servicehus, medan männen är något yngre, gifta och boende i 
ordinärt boende tillsammans med hustrun. För att illustrera de sökande till 
demensboende har jag därför valt en ensamstående kvinna, över 80 år och 
boende i servicehus samt en gift man i 70-årsåldern. 
 
Dorotea 
Dorotea är ensamstående, över 80 år och boende i servicehus. Vid tiden för ansökan vistades 
hon emellertid på ett korttidsboende, och i samband med vårdplanering initierade hennes barn 
ansökan om demensboende. Dorotea har diagnostiserad Alzheimer och det föreligger också 
resultat av minnestest. Hon anges ha problem med glömska, tids- och rumsuppfattning och 
har synhallucinationer och vanföreställningar. Hon anges även ha fått allt svårare att hålla isär 
personer och situationer. Hon är verbalt aggressiv och blir lätt utagerande och orolig. Det 
framgår även att Dorotea har högt blodtryck samt en diagnos avseende en reumatisk sjukdom; 
hon lider av sviter av en tidigare sjukdom och har nedsatt hörsel samt balansproblem och 
ramlar ofta. Det anges att hon inte klarar av att sköta larmet. 
 
I utredningen framgår att Dorotea inte har någon sjukdomsinsikt. Hon klarar inte att sköta sin 
personliga omvårdnad eller sina toalettbesök självständigt; hon har behov av hjälp med alla 
ADL-moment8. Hon känner inte igen sig i lägenheten eller sina personliga saker. 
Hemsituationen har blivit alltmer ohållbar. Enligt personalen på den avdelning där Dorotea 
vårdas klarar hon inte att bo hemma längre utan behöver ytterligare stöd i sin tillvaro än hjälp 
från hemtjänsten kan tillhandahålla i den egna bostaden. Enligt läkarutlåtandet är hon i stort 
behov av kontinuitet i sin dagliga tillvaro och då helst med samma personer för att få struktur 
och trygghet. Motivering till beslutet är att demensboende bör beviljas för att Dorotea ska 
uppnå ”en skälig levnadsnivå”. 
 

                                                 
8 ADL är en förkortning av det engelska begreppet activities of daily living och utgör ett mått på den dagliga 
funktionsförmågan i både fysiskt, psykiskt och socialt avseende; dels inbegrips grundläggande personliga 
aktiviteter (PADL), som av- och påklädning, hygien, toalettbesök, intag av mat och dryck, förflyttning  m.m., 
dels instrumentella aktiviteter (IADL) som inköp, matlagning, städning, tvätt, transporter m.m. 
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Daniel  
Daniel är gift och ca 70 år och bor tillsammans med sin hustru i lägenhet, d v s ordinärt 
boende. Av utredningen framgår att Daniel tidigare har haft en stroke och nu har 
förmaksflimmer. Ansökan om demensboende för Daniel har inkommit genom barnen och 
personal på den avdelning, där han vistas på grund av en inflammatorisk sjukdom som 
medfört mycket nedsatt närminne, vilket framgår av testresultat. Daniel anges vara mycket 
förvirrad och har ingen orientering i tid och rum. Det framförs från personalens sida att han 
har lämnat avdelningen flera gånger utan att hitta tillbaka samt att han har svårt att känna igen 
föremål och vad de ska användas till. Han är mycket pratsam men upprepar sig ständigt, något 
som övriga personer på avdelningen blir störda av. Samtidigt har han svårt att följa med i ett 
samtal. Vissa dagar är han också aggressiv och han har slagit sönder möbler och varit hotfull 
mot övriga på avdelningen. 
 
Enligt information från AT-läkare och sjuksköterska behöver Daniel guidning vid de flesta 
ADL-moment. Ansvarig läkare anser att vårdboende är enda alternativet med hänvisning till 
Daniels svåra demens. Distriktssköterskan från kommunen anser att de inte kan garantera 
trygghet i hemmet för Daniel. 
 
Bedömningen är att det inte är realistiskt att Daniel kan bo hemma med stöd från hemtjänst, 
eftersom han behöver ständig passning. Det finns också en hänvisning till hustruns situation, 
som anges ha varit mycket svår och ansträngd, och att hon motsätter sig att Daniel återvänder 
hem eftersom hon själv har besvär med hälsan. I beslutsmotiveringen till ett demensboende 
anges att Daniel ska ”uppnå skälig levnadsnivå, eftersom hans behov inte kan tillgodoses på 
annat sätt”. Det anges också att ”hustrun känner lättnad över beslutet”. 
 
Besluten om omvårdnadsboende avser fem män och fem kvinnor. Kvinnorna är 
ensamstående och boende i ordinärt boende. Deras ålder varierar från närmare 
70 till 95 år. De fem sökande männen utgörs av två kategorier, som skiljer sig 
något från varandra. Den ena består av gifta män i 70-årsålderna, d v s relativt 
unga, och boende tillsammans med hustrun i ordinärt boende, medan den andra 
kategorin består av änklingar som är betydligt äldre, drygt 90 år, och boende i 
servicehus. Jag har därför valt en man ur vardera kategorin för att ge en bild av 
dem. 
 
Olivia 
Olivia får representera de kvinnor som beviljats omvårdnadsboende. Hon är ensamboende i 
lägenhet, 95 år. Anmälan avseende omvårdnadsboende har skett genom anhöriga i samband 
med vårdplanering vid vistelse på korttidsboende. Skälet till vistelsen är att Olivia har ramlat i 
bostaden och brutit lårbenshalsen. Olivia anges ha tilltagande ålderskrämpor som grön starr 
och synfältsbortfall. Hon har svårt med avståndsbedömningar och att hitta i bostaden. 
Tidigare har hon haft stroke, vilket medfört nedsatt funktion i vänster sida. Olivia behöver 
hjälp med all personlig omvårdnad samt med kosthållning. Döttrarna, som själva är 
pensionärer, har hittills stöttat sin mor med vad som kan behövas i samarbete med hemtjänst. 
De anges nu själva ha besvär med krämpor och känner oro för att deras mor nu behöver mer 
stöd i sitt boende än tidigare för att klara sin dagliga livsföring. 
 



17 

  

Med stöd av ansvarig sköterska är bedömningen att Olivia skulle få bättre stöd och 
omvårdnad på ett vårdboende med tillgång till sköterska och läkare. Motiveringen till beslutet 
är att ”nuvarande hjälp och tillsynsbehov inte går att tillgodose i det egna boendet på ett 
betryggande sätt”. 
 
Otto 
Otto är i 90-årsåldern, ensamstående och boende i servicehus. Ansökan har tillkommit i 
samband med vård på sjukhus, där Otto var inlagd för en fraktur. Otto har minnesstörningar 
och han blir orolig och förvirrad när han är ensam. Otto har förutom serviceinsatser stora 
insatser med omvårdnad i det egna hemmet, sju gånger per dag samt nattillsyn. Det 
framkommer att Ottos barn anser att ”det kommit till en punkt då det börjar bli ohållbart” och 
de ser det som omöjligt att han ska återvända till bostaden, eftersom han ofta gick ut utan att 
hitta tillbaka hem. Det har också hänt att han då har ramlat och slagit sig. 
 
Distriktssköterskan anser att Otto har behov av annat boende, då han har så pass stora 
omvårdnadsbehov. Bedömningen är att Otto beviljas omvårdnadsboende med insatser dygnet 
runt eftersom han inte klarar av att bo hemma. 
 
Oskar 
Oskar är i 70-årsåldern, gift och bor tillsammans med sin hustru i lägenhet, d v s ordinärt 
boende. Anledning till ansökan om omvårdnadsboende för Oskar är att hans hustru inte anser 
sig orka med att ge sin make den passning han behöver. Hon vågar inte lämna maken ensam 
och blir alltmer låst i hemmet. Han har haft avlastningsperioder för att underlätta 
hemsituationen. Även Oskar vill för egen del ha ett permanent boende på omvårdnadsboende 
och kunna åka hem på permissioner när det passar honom och hustrun. 
 
Oskar har genomgått en operation av en mindre åkomma och har därefter haft 
balanssvårigheter. Det har hänt att han har ramlat och legat på golvet när han lämnats ensam 
hemma. Han kan inte själv hantera larm om han behöver hjälp. Oskar är sedan tidigare 
mycket skör med hjärtproblem och har genomgått flera hjärtoperationer. Det anges också i 
utredningen att lägenheten inte är anpassad för hans problem, t ex att det inte går att komma 
in i badrummet. 
 
Bedömningen är att Oskar känner av hustruns oro och upplevelse av att vara belastad och 
därför skulle må bättre av att få ett boende med tillgång till tillsyn och hjälp dygnet runt. 
Motiveringen till att ansökan beviljas är att ”hjälpbehovet inte går att tillgodose i hemmet så 
att makarna har en bra vardag tillsamman”. 
 
2.5.1 Sjukdomsbilder gentemot sociala behov 
Som framgick i avsnitt 2.3 är den s k klientkonstruktionen ett grundläggande 
drag i mötet mellan handläggaren och medborgaren (Prottas 1979; Lipsky 1980; 
Johansson 1992), vilket medför att individen förenklas till ett för organisationen 
hanterligt format med specifika karakteristika. Det som främst utmärker de fem 
beskrivningarna ovan, liksom ”aktmaterialet” i övrigt, är den relativt utförliga 
redovisningen av de sökandes sjukdomsbild och medicinska behov och till viss 
del även omvårdnadsbehov.  
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Att äldre människor ofta har flera olika sjukdomsdiagnoser samtidigt, såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, demenssjukdomar, depressioner, 
psykoser och ångesttillstånd, framkommer inte bara i det studerade aktmaterialet 
utan även i den offentliga statistiken (Svenska kommunförbundet 2001b, 11). 
Samtliga sökande som beviljats särskilt boende torde ingå i Prioriteringsgrupp I, 
d v s de har sjukdomar som utan behandling skulle kunna leda till varaktigt 
invalidiserande tillstånd eller för tidig död respektive svåra kroniska sjukdomar 
eller nedsatt autonomi. 
 
Utifrån min läsning av ”aktmaterialet” tycks skillnaderna i sökbilden till de två 
boendeformerna vara större med avseende på kön, ålder och civilstånd på 
sjukdomsbild, förutom just ifråga om diagnosen på demens. Sjukdomsbilden 
framstår dock som det som främst föranleder behovet av särskilt boende, medan 
själva motiveringarna till besluten däremot hänvisar till trygghet och skälig 
levnadsnivå, t ex ”ansökan beviljas för att den sökande ska uppnå en skälig 
levnadsnivå” (jfr SoL 4 kap.1§ respektive 5 kap.4§ ). Motiveringarna ansluter 
sig till Amundbergs (1998) rekommendation att det ska framgå av utredningen 
att den äldre tillförsäkras skäliga levnadsvillkor genom de föreslagna insatserna. 
Motiveringarna till beslutet kan dock variera och andra exempel är 
”omvårdnadsbehovet kan ej längre tillgodoses i hemmet” eller ”på grund av 
grav demensutveckling”. 
 
Sociala behov, såsom behov av samhörighet med andra människor, eller för att 
citera det tillägg som finns i Socialtjänstlagen från år 2002 i jämförelse med 
tidigare, ”en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL 5 kap. 
4§), omnämns dock i liten utsträckning: I tre fall av de tio beslut som omfattar 
omvårdnadsboende hänvisas till den sökandes ensamhet och behov av 
människor i sin närhet. För de tolv beslut som avser demensboende är det endast 
i ett fall det anges att den sökande behöver närhet till andra människor. Om 
dessa bedömningar legat till grund för själva beslutet framgår dock inte. I den 
tillsynsutredning som länsstyrelsen i Uppsala län genomförde 1999 av de 
utredningar, som låg till grund för beslut om särskilt boende, framgick att dessa 
sällan beskrev de äldres sociala, psykiska och existentiella behov. Detta ställde 
sig länsstyrelsen kritisk till med motiveringen att definitionen av begreppet 
personlig omvårdnad varit för snäv utifrån den definition som anges i 
Regeringens proposition 1996/97:124 (Länsstyrelsens meddelandeserie 
1999:6).9 
 

                                                 
9 Det kan naturligtvis diskuteras huruvida sociala behov tillgodoses bäst inom ramen för hemtjänsten i det 
ordinära boendet eller i särskilt boende. En förnyad tillsyn under 2003 mot bakgrund av det ovan nämnda 
tillägget i Socialtjänstlagen visar att sociala behov beaktats i liten utsträckning även när det gäller insatser i 
hemtjänsten (Socialstyrelsen 2003b). 
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Bland annat på grund av denna bakgrund har jag i intervjuerna försökt utröna 
hur biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ser på behov av medicinsk 
vård och sociala behov i förhållande till behov av personlig omvårdnad – i den 
betydelse intervjupersonerna lägger i begreppet, d v s hygien, av- och 
påklädning m.m. –och om de anser att de som biståndshandläggare respektive 
distriktssköterskor lägger olika vikt vid dessa behov i bedömningen av en 
ansökan om särskilt boende. 
 
2.5.2 Verkställighet av beslut 
Av de 22 beslut om särskilt boende finns uppgift i sju av dem att den sökande 
har erbjudits ett boende eller en tillfällig plats i avvaktan på en mer permanent 
lösning. Även om dessa siffror inte kan ses som representativa för kommunen i 
sin helhet, ger de ändå en indikation om att det föreligger en brist på särskilda 
boenden för personer som bedömts vara i behov av det och därför beviljats detta. 
Det betyder att det torde ha skett en prioritering utifrån de sökandes behov vid 
verkställigheten av besluten. Det är emellertid inte möjligt att avgöra utifrån 
”aktmaterialet”, på vilka grunder en sådan prioritering gjorts, och om den skett 
utifrån en medveten och öppen rangordning av de sökandes behov. 
 
Det som går att utläsa ur materialet är att samtliga sju verkställda beslut avser de 
personer vilkas ”akter” består av journalanteckningar, d v s personer som bor i 
servicelägenhet. De bor alltså redan sedan tidigare i ett särskilt boende, även om 
servicelägenhet inte erbjuder den omvårdnad som ingår i särskilt boende. I 
samtliga verkställda fall har ansökan om särskilt boende väckts i samband med 
vårdplanering på sjukhus. Det är emellertid inte möjligt att avläsa i vilken mån 
dessa förhållanden varit avgörande för verkställigheten. 
 
Det är dock värt att notera i samband med detta att flera av de beviljade besluten 
var fattade långt mer än tre månader före min undersökning, trots att beslut om 
bistånd ska tillgodoses i någon form omedelbart. Inom den kommunala 
äldreomsorgen ska det inte finnas köer och väntetider till olika 
behandlingsformer i den bemärkelse som finns inom sjukvården. Om en bostad i 
särskilt boende inte blir tillgänglig inom tre månader ska beslutet enligt 
Socialstyrelsens anvisningar omprövas, varvid ett avslag bör ges av 
biståndshandläggaren och den enskilde kan överklaga beslutet (Svenska 
kommunförbundet 2001b; SOU 2003:91). 
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3. ANALYS 
 
Innan jag går in på hur biståndshandläggarna och distriktssköterskorna resonerar 
kring kriterier för beslut om särskilt boende och prioriteringar, behandlas hur de 
ser på sitt förhållande till äldre människor och sin arbetssituation, både i mer 
generellt avseende och mer specifikt ur en vårdplaneringssituation. Både 
relationen till de äldre och deras arbetssituation utgör det sammanhang som de 
verkar inom och det är inom denna sociala kontext som deras förhållningssätt till 
beslutskriterier för särskilt boende och prioriteringar tar sig uttryck. Deras syn 
på prioriteringar sätts in i och får ett meningssammanhang genom denna 
bakgrund. 
 
 
3.1 De intervjuade och deras relation till de äldre 
 
I intervjustudien ingår som nämnts fyra biståndshandläggare och fem 
distriktssköterskor. Av integritetsskäl presenteras de endast genom uppgifter av 
betydelse för den fortsatta analysen. I den fortsatta redovisningen benämner jag 
de fyra biståndshandläggarna som B1, B2, B3 och B4. De har något varierande 
utbildningsbakgrund och de skiljer sig också något från varandra med avseende 
på erfarenhet inom den kommunala äldreomsorgen; B2 och B4 har omkring 30 
års erfarenhet inom äldrevård, eller äldreomsorg, i generellt avseende, och de 
har arbetat som biståndshandläggare i ungefär tio år; B1 och B3 är relativt 
nyutbildade och har arbetat som biståndshandläggare i knappt tre år. 
 
Av de fem distriktssköterskorna har två vissa chefs- och samordningsfunktioner. 
De benämns som O1 respektive O2; av dessa har O1 ett visst ansvar i samband 
med samordning av särskilda boenden. Tre distriktssköterskor har sin 
verksamhet främst förlagd ”ute på fältet”, och de betecknas D1, D2 och D3. De 
fem distriktssköterskornas arbetslivserfarenhet inom vården i generellt avseende 
ligger mellan 15 och 35 år. Tre har arbetat inom den kommunala äldreomsorgen 
i ungefär tio år och två i närmare fem år. 
 
Biståndshandläggarens arbetsuppgift är att pröva den enskildes rätt till bistånd 
och efter genomförd utredning fatt beslut om biståndets omfattning och vilka 
hjälpinsatser som den hjälpsökande ska beviljas (Amundberg 1998; SOU 
1995:58). Ett sådant biståndsbeslut utgör myndighetsutövning mot enskild och 
innebär ett åtagande från kommunens sida i relation till den enskilde och ett 
avslag på ansökan om bistånd kan överklagas till länsrätten. Biståndsbesluten 
och den bedömning de vilar på utgör alltså grunden för insatserna i kommunens 
äldreomsorg. 
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Sjuksköterskor arbetar under eget yrkesansvar och har enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen ett ansvar för att vården bedrivs enligt vissa kvalitetskriterier 
(SOU 1995:58, 138). I det medicinska ansvaret ligger att patienten får god vård, 
rätt behandling, och att riktiga medicinordinationer ges vid sjukdomstillstånd. 
Det praktiska arbetet bland äldre människor består till stor del av 
medicinutdelning, att mäta blodtryck, ge injektioner av t ex insulin, ombesörja 
omläggning av sår etc., men även att ordinera rehabiliterande åtgärder och 
tillstyrka hjälpmedel vid olika funktionshinder. Distriktssköterskorna har 
därmed ofta en personlig kontakt med personer i behov av vård, och ofta sker 
denna kontakt genom hembesök. Tidigare studier av sjuksköterskor har visat att 
de är inriktade på patienten som person, dennes livskvalitet och individuella 
behov och önskningar (Richter m.fl. 2000). Distriktssköterskor anser sig även ha 
ett socialt ansvar och ett ansvar att se till patientens totala situation och därmed 
ett ansvar för helheten (Motevasel 2000, 116), en uppfattning som också 
framkommer i de intervjuer som genomförts, vilket framgår senare i analysen. 
 
I fråga om relationen till de äldre människor som biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna möter i sitt arbete finns i huvudsak två något olika 
förhållningssätt; ett där de ser kontakterna med de äldre som det värdefulla i sitt 
arbete och ett något mer problemorienterat förhållningssätt. De 
biståndshandläggare som företräder det mer positiva förhållningssättet anser 
samtidigt att äldres kunskaper inte tas tillräckligt till vara i dagens samhälle: 
 

Så jag tycker att det är så mycket som är positivt, annars skulle man inte kunna 
jobba med det här. Vilken livsrikedom och vilka kunskaper, och vad dom vet. 
Den här livserfarenheten, vilken källa att ösa ur, som yngre borde uppskatta 
mycket mer. Att där är en resurs, som inte samhället tar till vara. (B4) 
 

En positiv inställning till gamla människor överhuvudtaget anges också till dels 
ha påverkat biståndhandläggarnas yrkesval: 
 

Vi har ju ändå valt att arbeta med den här gruppen av människor. Det är 
egentligen ett intresse att jobba med äldre människor överhuvudtaget. Och så 
uppfattar jag att det är på min arbetsplats också, att det är en positiv syn på 
äldre människor. För jag tycker att jag har så många äldre människor, som 
varit med om så mycket, och har så mycket kloka saker att bidra med. Fast 
deras röst kanske inte alltid blir hörd… i alla sammanhang. (B1) 
 

Den mer probleminriktade synen sammanhänger delvis med nyupplevda 
erfarenheter av äldre människor: 
 

Jag har ju upptäckt att gamla, många mår inte bra, verkligen inte, ja fysiskt men 
demenssjukdomar… och så är det den här sociala sidan då, ensamhet och sånt. 
Förut hade jag kanske en lite mer naiv bild som många har, att det skulle vara 
gulligt att vara gammal, men det har jag inte nu. (B3) 
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Både en känslomässigt positiv inställning till äldre överhuvudtaget och en mer 
pessimistisk syn på hur äldre har det idag, uttrycks av en av 
distriktssköterskorna, som samtidigt uttrycker en förvåning över att de äldre 
finner sig i situationen som den ser ut: 
 

Jag har alltid varit intresserad av äldre, faktiskt. Jag tycker att det är ett väldigt 
roligt jobb, och man vill så mycket, man vet att det kan bli så bra, men ändå… 
Det är en väldigt tacksam grupp. Väldigt nöjda med så lite. […] Man vill ju 
göra så mycket för gamla människor, man vill ju göra mycket  mer, men just att 
man aldrig hinner. På nåt vis har de förståelse för det, alltså konstigt nog, så 
finner de sig i det. Det går ändå. (D1) 

 
Vad de positiva uttalandena om äldre människor ger uttryck för kan tolkas på 
något olika sätt. De skulle å ena sidan kunna ses som ett uttryck för en 
överbeskyddande, eller paternalistisk inställning gentemot gamla människor, 
eller gamla i behov av vård. Å andra sidan kan den känslomässigt positiva 
inställningen ses om en ”närhet” till de äldre människor de möter i sin 
verksamhet, en närhet som kan hänga samman med både biståndshandläggarnas 
och distriktssköterskornas individinriktade arbete. Denna uttryckta närhet kan 
därmed sättas i relation till deras frustration över att tid och resurser inte räcker 
till för att de ska kunna utföra sitt arbete på det sätt de skulle önska för att uppnå 
verksamhetsmålet om trygghet i boendet, vilket behandlas i nästa avsnitt. 
 
 
3.2 Arbetssituationen 
 
Gemensamt för biståndshandläggarna och distriktssköterskorna är en uttalad 
maktlöshet över brist på ekonomiska resurser, brist på personal och brist på tid, 
även om de som olika yrkeskategorier delvis också skiljer sig åt i synen på 
arbetet. En av biståndshandläggarna framhåller både för- och nackdelar med 
arbetet: 
 

Om vi ser till mitt arbete, så finns det både för- och nackdelar med jobbet. Och 
jag tycker att det är ett fint och bra jobb. Sen är det en massa nackdelar 
naturligtvis, och ganska slitsamt också. Man måste hela tiden göra en slags 
objektiv bild, och försöka jämföra den personens behov mot andra personers 
behov och göra det så rättvist som möjligt. Och så kunna försvara det beslutet 
på något sätt och stå emot anhöriga och …Det kan vara jobbigt ibland…(B2) 
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Bristen på ekonomiska resurser och dess konsekvenser för de äldre är en av de 
nackdelar som nämns: 
 

Det finns väldigt ont om ekonomiska resurser och en väldig brist på kunskap 
från högsta styrande om hur det faktiskt förhåller sig på fältet. De prioriteringar 
man gör ur ekonomiskt perspektiv, de är inte rimliga egentligen mot hur det ser 
ut. Det skapar ibland frustration, och förtvivlan också, speciellt då man träffar 
anhöriga, som säger att hemtjänsten kommer, och så säger det svisch och så går 
de igen. Om man inte har trygghet och kontinuitet i hemtjänsten, så genererar 
det ansökningar till annat boende. (B2) 

 
Ett problem är att tidsbristen sätter gränser för möjligheterna att uppnå målet att 
äldre ska kunna bo kvar hemma med bevarat oberoende, d v s ett av de mål som 
arbetar för: 
 

Det är tiden, att göra en bättre uppföljning, att engagera sig i färre personer 
och göra det ordentligt i stället. Mycket tid går också åt till information, man 
borde kunna informera mera på ett samhällsplan. För de som har små problem, 
jämförelsevis, där skulle jag vilja ha medborgarkontor med små grupper av 
hantverkare som kunde pila iväg och byta en glödlampa, byta gardiner, skotta 
snön, eller bära bort riset från tomten, sy i en knapp, eller byta en dragkedja, 
såna där saker som folk i allmänhet annars gör hemma, när man kan och har 
ögon och händer. … Ja, såna där smågrejer som aldrig hemtjänsten kan göra, 
men som är en förutsättning för att personen ifråga kan bo kvar i sitt hus, om 
man vill det. Då skulle man lösa mycket, då skulle folk fortsätta och kunna vara 
självständiga. (B4) 

 
Bland de tre distriktssköterskor som arbetar ”ute på fältet” är synen på arbetet 
något olika. En av dem menar att man både inom den egna organisationen och 
inom sjukvården ”tar hänsyn till min profession och kunnande” (D2). Andra ger 
emellertid uttryck för uppfattningen att kommunen inte tar tillvara deras 
medicinska kompetens: 
 

Jag har ju upplevt det så att vi som har den medicinska kompetensen vi syns ju 
inte i kommunen, att man inte tar tillvara på den som man borde kanske. Ibland 
har jag en känsla av att vi finns där för att man måste enligt lagstiftningen. (D3) 

 
De anser sig även ha en sämre arbetssituation än vårdcentralernas 
sjuksköterskor: ”Vi ses som ett B-lag i jämförelse med dem på vårdcentralerna 
som är ett A-lag” (D1). Detta tar sig bl a uttryck i att de inte kan gå på olika 
personalutbildningar m m, eftersom de inte har någon ersättare, genom att de är 
helt ensamma i sitt arbete. I synen på själva arbetssituationen finns även en 
uppgivenhet som sammanhänger med uppfattningen att det inte bara är för lite 
personal utan även felutnyttjad personal inom organisationen, något som går ut 
över det förebyggande arbetet: 
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Hela organisationen tycker jag är fel, att undersköterskorna går ut och städar, 
jag gör undersköterskornas jobb, och ingen gör sjuksköterskans arbete. Det är 
för lite personal, och den personal som finns utnyttjas fel. Jag skulle vilja arbeta 
mycket mer förebyggande, att man hela tiden ligger ett steg före, att man åker 
på tillsyn. Och handledning, det förekommer nästan inte alls, alltså handledning 
till hemtjänstpersonal av sjuksköterskor. (D1) 

 
De två distriktssköterskor som har vissa chefs- och samordningsfunktioner ger 
inte uttryck för samma pessimistiska syn på sin arbetssituation som de ”ute på 
fältet”. En av dem reflekterar dock över mer övergripande framtidsfrågor och 
ger uttryck för att i högre grad vilja ses som en resurs: 
 

Jag skulle nog vilja ha lite mer inflytande som distriktssköterska och vara med i 
de här tankarna om hur planerar vi vidare för 10 - 20 år. För det är ju det vi 
bör göra nu. Har det varit bra det här? Nu när man har jobbat i [X] år med det 
här, har man ju ändå mycket erfarenhet. Jag skulle vilja ha en diskussion, med 
biståndsbedömarna och kanske med politiker. Hur har vi tänkt oss? Hur ska vi 
ha det i framtiden? Vad ska vi jobba för? Vad är målet? Att alla ska bo kvar 
eller ska vi ha fler omvårdnadsboenden? Vad är det som har varit bra? Vad är 
det som har varit dåligt? (O2) 

 
De uppfattningar som kommit till uttryck i intervjuerna är att både 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna, och framför allt de ”ute på 
fältet”, upplever sitt handlingsutrymme som relativt begränsat på grund av 
otillräckliga resurser. Det medför att de inte anser sig kunna arbeta helt i 
enlighet med målen för äldrepolitiken. Detta ska ses i relation till att de i 
huvudsak känner en ’närhet’ i kontakterna med de äldre människor de möter i 
sin verksamhet, och dessa kontakter är det som ger tillfredsställelse i arbetet. Det 
föreligger alltså ett spänningsförhållande mellan deras relation till de äldre och 
verksamhetsmålen för äldreomsorgen och den arbetssituation de befinner sig i. 
Genom deras beskrivningar av detta spänningsförhållande har det varit möjligt 
att analytiskt urskilja ett samband mellan deras syn på prioriteringar och framför 
allt de prioriteringar de själva gör, vilket diskuteras i avsnitt 3. 6. 
 
 
3.3 Vårdplaneringen – motstridiga krav, konflikter och balansgångar 
 
Förutom att uppleva sig ha brist på personal och brist på tid befinner sig de 
intervjuade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ofta i konflikt 
mellan olika intressen och krav – från anhöriga10, från landstinget, den egna 
organisationen och inte minst det som de uppfattar som Socialtjänstlagens anda, 
vilket bl.a. kommer till uttryck i deras beskrivningar av situationen vid 
vårdplaneringar.  

                                                 
10 Synen på anhörigas roll och ansvar utvecklas inte i denna rapport utan behandlas i ett separat arbete. 
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Vårdplaneringen utgör ett moment i biståndsbedömningen och ingår i den 
utredning utifrån vilken biståndshandläggaren fattar beslut om vilka insatser 
som ska beviljas den sökande. Distriktssköterskorna deltar här som medicinskt 
sakkunniga och beslutar om de medicinska insatserna. I organisationen har 
biståndshandläggarna en beställarroll, medan distriktssköterskorna tillhör 
utförarorganisationen. 
 
Även om biståndshandläggarna är de som fattar beslut om att bevilja eller avslå 
ansökan om särskilt boende och distriktssköterskorna enbart beslutar om 
medicinska insatser är deras beskrivningar av situationen vid själva 
vårdplaneringen relativt likartade. Den bild de ger är av naturliga skäl något 
förenklad och samtidigt generaliserad. De lyfter fram det som de ser som typiskt 
utan att gå in i detaljer. I intervjuerna framkommer att både 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna gör en åtskillnad mellan ansökan 
om demensboende och ansökan om omvårdnadsboende, både ifråga om hur 
ärendet initieras och hur det hanteras. 
 
3.3.1 Ansökan om demensboende – ett resultat av en längre process 
Till skillnad från en ansökan om omvårdnadsboende, som enligt intervjuerna 
ofta tillkommer i en akut ”krissituation” (vilket framgår i följande avsnitt), ser 
både biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ansökan om demensboende 
i huvudsak som ett resultat av en längre process. Många gånger är den sökande 
redan känd för dem, och ansökan utgör närmast en ”bekräftelse” på vad 
biståndshandläggare och distriktssköterskor redan väntat på, vilket en av 
biståndshandläggarna ger uttryck för: 
 

När det gäller dementa, så tycker inte jag att det är så mycket att resonera kring 
…. Då är det oftast så att de har haft insatser från hemtjänsten, de är ju oftast 
jättekända hos oss. Men sen så går det till en gräns, och då rasar det, fort. … 
När det har gått över gränsen tycker jag att det är svårt att hitta insatser som 
gör att de kan bo kvar hemma. (B1) 
 

I de fall där den ena maken/makan vårdat den andra, framhåller de att den 
vårdande maken/makan ofta hamnar i en situation då det inte längre fungerar. 
Samtidigt betonar en av biståndshandläggarna att det inte ens då är lätt för 
makar att fatta beslut om att flytta från varandra: 
 

Det tar så mycket tid, om det är makar, för dom at t bara komma till steget att 
göra en ansökan. Det är en sorg i sig. Man har redan då börjat separera från 
den som man lever med. Och då för att båda ska få en skälig levnadsnivå, så tar 
jag och bifaller. (B1) 
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Distriktssköterskorna ”ute på fältet” ser det som mer eller mindre självklart att 
personer med demens ska få ett demensboende för att få ”en bättre kvalitet i sin 
tillvaro”: ”Har man ett demenshandikapp ska man inte leva ensam… eller 
tillsammans med en annan skröplig anhörig, för det blir för slitsamt.” Samtidigt 
har de uppfattningen att det ofta tar mycket lång tid, både med demensutredning 
och beslut och innan det blir platser lediga, och att ”de dementa far väldigt illa 
under tiden”, vilket de hänför till att ”ingen, och framför allt läkarna, tar riktigt 
ansvar”. 
 
Både biståndshandläggarna och distriktssköterskorna hänvisar till sin oftast 
tidigare kännedom om den dementas speciella situation, d v s till det som Tilly 
benämner ’lokal kunskap’, varför de ser det som mer eller mindre 
oproblematiskt att tillgodose önskemål om demensboende. Det som framstår 
som en automatik i beslutsfattandet och en bekräftelse på vad som redan var 
väntat, både från biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas sida, och 
därmed som oproblematiskt, upplevs samtidigt av distriktssköterskorna ”ute på 
fältet” som en utdragen process, från det att behovet har uppmärksammats tills 
beslutet är verkställt och inflyttning sker. Distriktssköterskorna uttrycker i detta 
fall en maktlöshet över att inte kunna påverka besluts- och 
verkställighetsprocessen för personer som de kan ha haft en långvarig 
professionellt vårdande relation till. Att det tar så lång tid anges delvis bero på 
att det föreligger en brist på särskilda boenden, särskilt för personer med 
demenssjukdom. 
 
3.3.2 Vårdplanering som brandkårsutryckning 
De vårdplaneringar som äger rum på sjukhus, eller på någon annan av 
landstingets institutioner, beskrivs genomgående som ett möte som sker under 
stor tidspress och med liten framförhållning och ofta brist på adekvat 
information. Ord som ”brandkårsutryckningar” och ”krissituation” används av 
både biståndshandläggarna och distriktssköterskorna. Ordet krissituation kan 
hänföras både till den egna arbetssituationen och till patienten på 
sjukhuset/institutionen på grund av dennes upplevelse av hot mot sin fysiska 
existens, sociala identitet och trygghet. En av biståndshandläggarna får 
sammanfatta hur de kan uppleva situationen: 
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Om vi tar ett sådant här omvårdnadsboende, då är man ju oftast i en 
krissituation nästan. Då är det inte ofta att man sitter hemma hos nån och sitter 
och ansöker om särskilt boende. Man är ofta någon annanstans, [namn på 
sjukhus]. De ringer upp och beställer vårdplanering, innan de ens har hunnit 
börja behandla dem. Så det är liksom i slag i slag, och ofta vet vi inte ens, att de 
finns där. Alla har ju inte hemtjänst. Ibland har vi inte ens vetat om att personen 
varit sjuk och har förväntats få viss hjälp. Men för det mesta vet vi om, när 
någon behöver någon form av hjälp, när den ska hem då. Då är det ju också en 
pressad situation från alla håll. Akutsjukhusen vill ha hem dom, och vi måste 
snabbt kunna ordna nåt. Och sen ska de anhöriga i lugn och ro och den sökande 
då tänka: Jaha, vill jag det här, och har jag möjlighet att ta ställning till det? 
Det är väldigt pressat i såna situationer, och det är inga lätta beslut för de här 
personerna och anhöriga. (B4) 

 
Biståndshandläggarnas uppfattning att det ofta är akuta situationer och brist på 
information, och framför allt brist på information om den person 
vårdplaneringen avser, delar de med distriktssköterskorna, oavsett om dessa har 
administrativa positioner eller arbetar ”ute på fältet”: ”Det är få gånger man kan 
arbeta lugnt och metodiskt” (O1). Oavsett om de har mer administrativa 
arbetsuppgifter eller arbetar ”ute på fältet”, har distriktssköterskorna också 
uppfattningen att det finns olikheter i framförhållning och planering mellan de 
två sjukhusen i kommunen: 
 

När det gäller vårdplanering på sjukhus, är det väldigt olika hur det går till. 
[Det lilla sjukhuset] har varit suveräna på att kalla ihop rätt personer. Ofta är 
den sjuksköterska med, som skött patienten ibland under en lång tid, en 
distriktssköterska och en biståndshandläggare, ofta också en sjukgymnast och 
ofta nån från hemtjänsten också. [Det lilla sjukhuset] är väldigt bra och ser det 
här att man måste planera i team, och att man behöver tid för att förbereda bra. 
Många gånger på [Det stora sjukhuset] kallar man till vårdplanering, ofta bara 
med en sjuksköterska som kanske bara träffat dom [patienten, min anm.] ett 
par-tre dagar. De har inte så mycket att tillföra. Där kan det ju många gånger 
också vara så att vi har känt den här personen i 15 år. Det vi saknar hela tiden 
är helhetssynen från landstinget sida. (O1) 

 
De situationer som berörs ovan är framför allt då patienter på sjukhus bedömts 
som medicinskt färdigbehandlade. Begreppet medicinskt färdigbehandlad 
introducerades i samband med Ädelreformen år 1992 och kommunerna fick 
betalningsansvar för de patienter på sjukhusen som det inte fanns medicinska 
skäl att behålla på ett sjukhus (Svenska kommunförbundet 2001a, 39). 
Begreppet medicinskt färdigbehandlad har emellertid ersatts med begreppet 
utskrivningsklar från och med den 1 juli 2003, d v s efter denna undersöknings 
genomförande. Utskrivningsklar är en patient som enligt ansvarig läkares 
bedömning inte behöver slutenvård och för vilken vårdplan upprättats.  
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Vårdplan är ett dokument som klargör vilka insatser från primärvård, 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som personen i fråga är i behov 
av, och en vårdplan anses upprättad när den justerats av dessa berörda instanser. 
Även betalningansvaret förändras genom att det kan träda i kraft tidigast fem 
vardagar efter att kallelse skett till vårdplanering eller en dag efter att patienten 
förklarats som utskrivningsklar. Enligt en av de intervjuade distriktssköterskorna 
kan detta medföra ” ett större ansvarstagande” [från sjukvårdens sida, min 
anm.], och ”det kan också bli bättre för de patienter, som vi inte sett förut” (O1). 
 
Huruvida arbetssituationen verkligen har förändrats, efter det att begreppet 
medicinskt färdigbehandlad ersatts med begreppet utskrivningsklar, är en fråga 
som får bli föremål för framtida studier. I en artikel i Upsala Nya Tidning från 
den 8 maj 2004 framgick emellertid att utskrivningsklara äldre patienter upptar 
hälften av akutplatserna på Medicincentrum vid Akademiska sjukhuset, 
eftersom de inte får plats på kommunens äldreboenden samtidigt som de inte är 
tillräckligt friska för att klara sig hemma på egen hand. Orsak till den uppkomna 
situationen anges vara kommunens omorganisation av äldreomsorgen med 
nedskärning av platser i vårdboenden. Enligt artikeln uppgick kommunens 
kostnader för utskrivningsklara personer för år 2003 till närmare 13 miljoner, 
vilket kan jämföras med 18 miljoner kronor för år 2002. 
 

*** 
 
Som framgått menar biståndshandläggarna och distriktssköterskorna att det är en 
viss skillnad i beslutprocess mellan demensboende och omvårdnadsboende; 
ansökan ses i det ena fallet som en bekräftelse och i det andra som en 
krissituation, som de bl.a. hänför till bristen på planering av vårdplaneringen vid 
sjukhus tillsammans med den akuta situationen för den äldre. I ”aktstudien” 
framkom inte motsvarande skillnad; även ansökan om demensboende hade där 
ofta tillkommit just i samband med sjukhus- eller rehabiliteringsvistelse. 
Skillnaden i upplevelse kan därför snarare sammanhänga med den förberedelse- 
och planeringstid de har i respektive fall. När vårdplaneringen sker i den äldres 
hem förefaller biståndshandläggarna ha större möjligheter att arbeta lugnt och 
metodiskt och därför ha ett större handlingsutrymme i jämförelse med den akuta 
situation som de befinner sig i på sjukhus eller andra institutioner, där de utsätts 
för krav att snabbt ordna situationen för den äldre som ska skrivas ut. Därför 
upplever de sitt handlingsutrymme som mer begränsat i den situationen. 
Distriktssköterskorna, framför allt de som arbetar ”ute på fältet”, ger 
genomgående uttryck för ett mer begränsat handlingsutrymme, vilket de formellt 
sett också har. 
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3.4 Kvarboendeprincipen och självbestämmanderätten 
 
En genomgående kritik mot sjukvårdens sätt att arbeta från 
biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas sida är att vårdboende redan är 
utlovat av sjukhusets personal innan vårdplaneringen ägt rum. Hittills kan det ha 
framstått som att biståndshandläggarna känner sig helt styrda av sjukhusets krav. 
Så är emellertid inte fallet. Beroende på hur situation ser ut kan de hantera den 
på olika sätt. De teman, som framträder i intervjuerna och som möjliggör detta, 
är framför allt kvarboendeprincipen och beaktandet av individens 
självbestämmanderätt (se avsnitt 2.2). Beaktandet av dessa principer gäller 
emellertid generellt och är inte begränsat till relationen med sjukhuset. 
 
Både kvarboendeprincipen och hemtjänstens möjligheter att ge hjälp i hemmet 
samt självbestämmanderätten, d v s faktorer som kan sägas tillhöra ’script’ med 
Tillys resonemang, framhålls av biståndshandläggarna och återfinns i följande 
två citat: 
 

De ansökningarna [som rör omvårdnadsboende, min anm.] kommer oftast från 
vårdplaneringar vid [namn på sjukhus]. Då tycker jag, att det nästan är bestämt 
innan biståndshandläggaren kommer. Mycket är lovat, innan det har fattats ett 
beslut. Och sen kanske inte jag gör bedömningen att det behövs ett 
omvårdnadsboende. Vi ska ju alltid se om vi kan tillgodose behovet med 
hemtjänst i det egna boendet, och det är ju mycket som hemtjänsten klarar av i 
det egna hemmet, och Uppsala kommun har ju som mål att de äldre ska kunna 
bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Sen kan sjukhuspersonalen glömma bort 
steget hemtjänst. Vad kan hemtjänsten göra för någonting för den här 
personen? Personal dygnet runt finns ju även i hemtjänsten, det finns både 
undersköterskor och sjuksköterskor under dygnets alla timmar, och att man ta 
kontakt med dem, om man nu är kapabel att använda ett larm. Kan man inte det, 
blir ju bilden en annan. (B1) 
 
Vi måste ju lyssna på den enskilde och ska ha ett klartecken från den enskilde att 
den verkligen vill också. (B3) 
 

En av de distriktssköterskor med administrativa funktioner hänför sjukvårdens 
löften om särskilt boende till bristande kunskap om den kommunala 
öppenvården och dess möjligheter: 
 

Det är svårt för dem som inte jobbat i den öppna vården att förstå vilka resurser 
vi har att ta hand om patienterna. De har ju inte så stor kunskap om hur det 
fungerar ute och jag tror inte att de vet hur mycket vi kan och vilka resurser som 
finns i kommunen egentligen. I stort sett kan vi ta hem vilken patient som helst, 
bara patienten och anhöriga är med på det hela. Ja, om de fick välja skulle man 
nog inte skicka hem nån, utan alla skulle vara trygga i sjukhusvården. Så är det 
ju inte riktigt. (O2) 
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Distriktssköterskorna ”ute på fältet” beaktar indirekt självbestämmanderätten 
genom att framhålla att de själva ofta har en tidigare kännedom om de berörda 
äldre och därför ”vet” vad den enskilda individen vill: 
 

Det kan ju vara så att man bedömer från sjukhuset att patienten inte klarar att 
bo hemma. Ofta har de gjort den bedömningen, när man kommer upp. Och sen 
då om vi från kommunen har kännedom om den här patienten, så kan det se 
väldigt olika ut. Det finns ju de som trots väldigt stora vårdbehov vill vara 
hemma, och då ska de ju får vara det. (D3) 
 

När det gäller sjukhusets ”löften” om särskilt boende, betonar alltså 
biståndshandläggarna kvarboendeprincipen och självbestämmanderätten, d v s 
regelsystemet eller ’script' med Tillys terminologi, för att skapa sig ett 
handlingsutrymme i förhållande till sjukhuset. Även distriktssköterskorna ”ute 
på fältet” hänvisar till kvarboendeprincipen och självbestämmanderätten, men 
uttrycker det i stället som sin personliga kännedom om den äldre, d v s som 
’lokal kunskap’ med Tillys terminologi.  
 
Mot denna bakgrund kan det tyckas motsägande att biståndshandläggarna också 
betonar att en ansökan om särskilt boende inte kan ses som en ”onödig 
efterfrågan”. I dessa fall avser de emellertid främst ansökningar som tillkommit 
på den äldres eget initiativ. En av biståndshandläggare uttrycker det på följande 
sätt: 
 

Det är ju sällan nån kommer och säger ”Snälla kan jag få ansöka om ett 
omvårdnadsboende”, utan det är behovet, som ställer kravet. (B4) 
 

Biståndshandläggarna, liksom distriktssköterskorna ”ute på fältet”, framhåller 
att det inte är något lätt beslut att flytta till särskilt boende utan snarare att de 
sökande har tänkt igenom det ganska ordentligt med tanke på att de lämnar sitt 
eget hem. De betonar vilken omställning, och t o m. kris, det kan innebära att 
behöva flytta till ett särskilt boende, genom att ”de inte hittar, inte känner sig 
hemma och inte har grannkontakter på samma sätt” (D3). Även dessa uttalanden 
kan emellertid tolkas som ett uttryck för ett stöd för kvarboendeprincipen; att det 
många gånger är bättre att bo kvar i sitt hem – såvida inte det är fråga om 
personer med demenssjukdom. 
 
Även om de intervjuade biståndshandläggarna i princip ansluter sig till det 
övergripande målet att de gamla ska bo kvar hemma så länge som möjligt, och 
detta mål är integrerat i deras tänkande, kan man samtid igt spåra en något 
kluven inställning till det, i synnerhet när individen själv önskar ett särskilt 
boende: 
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Men sen så har vi det här med kvarboende också, att man ska bo kvar i sitt egna 
hem. Men alla människor vill ju inte bo kvar i sitt egna hem. (B1) 

 
Motsvarande uppfattning framkommer även i intervjun med en av de 
distriktssköterskor som har en administrativ position: 
 

Vi förväntas klara väldigt mycket medicinsk vård i hemmet, vilket vi ju också 
gör. Men det kräver ju att den det gäller vill vara hemma och känner sig trygg 
och tycker att man har anhöriga omkring sig, och … (O1) 
 

Dessa uttalanden ger uttryck för att det ibland uppstår en konflikt mellan de två 
normativa principerna om kvarboendet och självbestämmandet, i de fall den 
äldre själv faktiskt önskar flytta till ett särskilt boende. Självbestämmanderätten 
tycks dock beaktas i högre grad när den äldre själv inte önskar flytta till ett annat 
boende, vilket står i bättre överensstämmelse med kvarboendeprincipen. Att 
själv önska ett särskilt boende är dock inte tillräckligt för att få det beviljat. Här 
tillkommer den bedömning biståndshandläggaren gör i övrigt av de äldres 
individuella omständigheter, vilket behandlas i nästa avsnitt. 
 
3.5 Kriterier för att bevilja ett särskilt boende 
En viktig fråga i denna studie var biståndshandläggarnas och 
distriktssköterskornas uppfattningar om vilka kriterier som gäller för att bevilja 
respektive avslå en ansökan om särskilt boende, om det finns fastställda 
riktlinjer eller inte, vilka faktorer som kan vara avgörande etc. Som framgick 
tidigare (i avsnitt 2.2), är skälet för att bevilja plats i särskilt boende att den 
enskilde behöver en omvårdnad som inte med god trygghet och säkerhet kan 
bedrivas i vanlig bostad och därför har behov av särskilt stöd (Svenska 
kommunförbundet 2001a), vilket även framgår av Socialtjänstlagen kap.5. För 
de äldre i särskilt boende har kommunen också ett hälso- och sjukvårdsanvar 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen knutet till särskilt boende. Därför behandlas 
även hur biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ser på olika behov, 
såsom behov av personlig omvårdnad respektive medicinsk vård. 
 
Biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas uppfattningar kan också ses i 
relation till kommunstyrelsens beslut i augusti 2002 inför den s k samordnade 
boendefördelningen, som trädde i kraft under år 2003, att behovet ska bestå av 
”omfattande vård- och omsorgsinsatser och tillsyn dygnet runt eller en stor del 
av dygnet” för att särskilt boende ska beviljas. Målet med samordningen var bl a 
att uppnå större effektivitet och rättvisa (Uppsala kommun 2002a). Som 
framgått tidigare trädde dock denna omorganisation i kraft först efter denna 
undersöknings genomförande, varför dessa riktlinjer ännu inte gällde. 
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3.5.1 Trygghet eller omvårdnadsbehov 
Kommunstyrelsens beslut avseende kriterier för att erhålla särskilt boende var 
inte känt för mina intervjupersoner vid tidpunkten för intervjun, vilket kan ses 
mot bakgrund av att beslutet avsåg den framtida situationen efter årsskiftet,. I 
huvudsak framhåller biståndshandläggarna och distriktssköterskorna att det inte 
finns några nedskrivna kriterier för att bevilja särskilt boende, samtidigt som det 
ändå tycks finnas vissa riktlinjer: 
 

Vi har ganska otydliga riktlinjer hur vi ska besluta, vi kolleger diskuterar 
ganska mycket sådana saker, och det är ändå vi som ska stå för besluten (B3). 
 
Vi har ju riktlinjer egentligen. Det finns inte något nedskrivet, men…(B1) 
 

Även om de anser att det inte finns explicita kriterier, förhåller sig 
biståndshandläggarna ändå till olika kriterier när de fattar beslut, och även 
distriktssköterskorna ger uttryck för vad de uppfattar som gällande. Generellt 
sett betonar biståndshandläggarna att ett första kriterium för att bevilja en 
ansökan är individens egen vilja att flytta, d v s självbestämmanderätten, vilket 
också framgått tidigare. I övrigt uppger de spontant ”trygghet och skälig 
levnadsnivå”, eller ”trygghet och säkerhet” som det viktigaste, vilket också i 
huvudsak överensstämmer med ordvalet i beslutsmotiveringarna i 
”aktmaterialet” (jfr Amundberg 1998). Därutöver anger de ett stort 
omvårdnadsbehov, främst ifråga om hjälp med hygien, av- och påklädning, att 
äta m.m. 
 
När de däremot ställs inför att fatta ett beslut, har jag i intervjuerna med 
biståndshandläggarna urskiljt två olika förhållningssätt avseende förhållandet 
mellan den sökandes trygghet och dennes omvårdnadsbehov – i den innebörd de 
intervjuade lägger i begreppet. De som företräder det ena förhållningssättet 
betonar just trygghet framför omvårdnadsbehov, medan de som företräder det 
andra förhållningssättet markerar kravet på ett stort omvårdnadsbehov och 
hänvisar till riktlinjer från överordnade chefer. De båda förhållningssätten 
belyses av följande två citat: 
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Det är många hänsyn att ta. Först måste personen själv vilja, och man måste 
kunna visa att det inte fungerar hemma längre. … Det är otryggheten. Den dag 
som man inte är trygg i sitt eget hem, som man har bott i hela livet kanske, då är 
det jättesvårt att säga nej, och det kan vara svårt att motivera. Det kan vara så 
också, att personen rent praktiskt inte behöver så jättemycket hjälp, men ändå 
är så otrygg. För att personen ska känna sig trygg, skulle det behöva vara nån 
där jämt, eller finnas någon i närheten. .. Det är det här svåra, med otrygghet 
och kris. Då tycker jag att det är självklart. Att måsta tvingas bo kvar hemma 
och vara otrygg, det är ju förskräckligt, det är ju hemskt. Sen kan det vara 
tvärtom också, folk kan ha jättegrava funktionshinder och behöva hjälp, men 
som aldrig skulle komma på tanken att bo någon annanstans än hemma. (B4) 
 
Det är inte så helt lätt och redogöra för det [vilka kriterier som gäller, min 
anm.]. I och för sig kan jag tycka vissa saker själv, och hur jag ska resonera och 
vad man ska gå efter. Å andra sidan så har vi riktlinjer från chef och andra håll. 
Det är luddigt, alltså, men i princip ska en person som beviljas särskilt boende 
ha ett högt omvårdnadsbehov. Man måste i princip redan ha ganska mycket 
insatser av hemtjänsten. Det kan ibland vara andra insatser också. Det kan vara 
dagverksamhet. Det är vanligt i alla fall. Det tänker man rätt mycket på, att det 
finns ett behov redan, dock kanske inte verkställt. (B3) 

 
I följande citat preciseras det som uppfattas som kommunens krav på ett stort 
omvårdnadsbehov genom en viss vårdnivå11, vilket sätts i relation till den 
sökandes behov av trygghet. Citatet ger samtidigt uttryck för en konflikt mellan 
organisationens krav på stort omvårdnadsbehov och biståndshandläggarnas 
professionella inriktning på socialtjänstens trygghetsmål,  en konflikt som kan 
liknas vid den som Lipsky (1980) omtalar mellan organisationens krav och den 
egna personliga uppfattningen: 
 

Det är ju lite klurigt det där med att jag som person kan ju känna en sak, men 
sen så är det ju kommunen och kommunens riktlinjer. Det går ju inte ihop alltid. 
Man ska ha ett omfattande omvårdnadsbehov, och när man beviljar olika 
insatser, så blir det på en vårdnivå, och då är det vårdnivå 6 som gäller.… 
Brytpunkten går där. Om man ska ha hjälp i hemmet blir det dyrare än särskilt 
boende. Sen är det ju alltid en individuell bedömning i det hela. Alltså oftast är 
det så att de som ansöker om särskilt boende, de känner sig inte trygga i sitt 
hem. Så det finns en anledning till att de söker särskilt boende, och det är att de 
känner sig otrygga. Och det tycker jag är lika viktigt, att man ska känna 
trygghet. (B1) 

 
Trots att biståndshandläggarna lägger något olika vikt vid vilka förhållanden 
som väger tyngst för att bevilja en ansökan om särskilt boende, är de ändå 
överens om att det främsta skälet till ett avslag på ansökan om särskilt boende är 
låg vårdnivå, och då man kan tillgodose omvårdnadsbehovet med den hemtjänst 
som finns.  
                                                 
11 Vårdnivå är ett administrativt begrepp för omfattningen av de hemtjänstinsatser som beviljats. Hög vårdnivå 
innebär flera insatser, låg vårdnivå färre insatser. 
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Det kan t.ex. gälla om den sökandes största problem inte är att komma ut från 
sin lägenhet eller att lägenheten är dåligt anpassad för de funktionshinder den 
sökande har.12 En av biståndshandläggarna beskriver sådana skäl för avslag 
enligt följande: 
 

Joo, nu schabloniserar jag ju då. I regel är det en person som har mycket lite 
hemtjänst, bor dåligt, till exempel i en fastighet utan hiss, bor två eller tre 
trappor upp, tycker att det fungerar bra där hon bor och är nöjd med städning 
och i övrigt har hon inget behov. Det behovet hon har, det är en annan lägenhet, 
där hon slipper trapporna. …Då blir det regelmässigt ett avslag med hänvisning 
till att hon kan gå till bostadsmarknaden själv.… Om man klarar sin dagvård, 
om man klarar sin trygghet, och man inte behöver någon annan hjälp än kanske 
av anhöriga, det enda man behöver är att komma ut på ett bra sätt, då är det 
helt enkelt så att de får skaffa sig en annan bostad. (B2) 

 
Biståndshandläggaren knyter skälet till avslag i detta resonemang till avsaknad 
av behov och avser behov av omvårdnad, vari inte inbegrips behov av att 
komma ut, vilket för vissa äldre kan vara fråga om ett socialt behov eftersom det 
är en förutsättning för att kunna träffa andra människor. Om grunden för 
ansökan enbart hänför sig till svårigheter att komma ut uppger handläggarna att 
de kan ”bevilja promenader med hemtjänst eller hänvisa till frivilliga 
organisationer och hjälpa till med att ta kontakt med dem” (B1). 
Biståndshandläggarna betonar samtidigt att de inte ”pratar bort en ansökan” 
genom att exempelvis avråda från en ansökan, som de vet är omöjlig att bevilja. 
De menar att den utredning de gör ändå kan visa att det krävs mer hemtjänst 
eller andra insatser, ”för att de ska uppnå skälig levnadsnivå och känna trygghet 
i sitt hem" (B2), även om det inte blir fråga om ett särskilt boende. Att platsbrist 
skulle kunna utgöra skäl för avslag anser dock inte biståndshandläggarna. 13 
 
Även om det främsta skälet för att avslå en ansökan anges vara låg vårdnivå 
mätt i antal insatser framför behovet av trygghet, finns samtidigt en ovillighet 
bland biståndshandläggarna att ange var ”gränsen” går mellan att bevilja och 
avslå en ansökan, ”Det är ingen riktig tydlig gräns, utan det är en avvägning 
mellan olika saker” (B3), vilket jag hänför till att de alltid gör en individuell 
bedömning.  

                                                 
12 I den tillsyn som länsstyrelsen i Uppsala län genomförde år 1999 fann man emellertid att en dålig bostad 
kunde vara ett tillräckligt skäl för att erhålla ett särskilt boende (Länsstyrelsens meddelandeserie 1996). 
13 Jämför Socialstyrelsens anvisningar att om inte ett beviljat beslut verkställs inom tre månader, bör beslutet 
omprövas och avslås för att det ska vara möjligt för den enskilde att överklaga beslutet (se avsnitt 2.5.2). 
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En av biståndshandläggarna anger dock en nedre ”gräns” vid en viss vårdnivå: 
 

Det ska vara ett omfattande vårdbehov, och man ska vara i behov av personal 
dygnet runt. […] Är det en som är i vårdnivå 3, så räcker inte det (B1). 
 

Trots att det inte finns någon explicit formulerad gräns mellan att bevilja och 
avslå ett särskilt boende, finns uppenbarligen både ett handlings- och 
förhandlingsutrymme mellan vårdnivå 6 och nedåt mot vårdnivå 3, där 
biståndshandläggarens individuella bedömning av den sökande kan bli 
avgörande för biståndshandläggarnas beslut. Gränsen mellan att få ansökan 
beviljad och att få den avslagen kan därför ha varit något flytande ditintills? 
hittills och dessutom varierat något mellan olika biståndshandläggare och mellan 
olika kommundelar. 
 
Detta tolkningsutrymme kan också medföra svårigheter att fatta ”rätt” beslut, 
vilket framkommer genom att en av biståndshandläggarna i efterhand anser sig 
ha fattat ett ”felaktigt” beslut en gång. Vid det tillfället var, enligt berättelsen, all 
professionell medicinsk kompetens överens om det inte gick att ytterligare 
rehabilitera en äldre man som var föremål för utredning, och på grund av de 
behov han bedömdes ha blev han beviljad särskilt boende, eftersom han också 
själv önskade flytta. Efter inflyttningen till ett omvårdnadsboende blev han 
emellertid mycket bättre i fysiskt avseende. Eftersom han uppfattade miljön som 
deprimerande på grund av de medboendes psykiska och fysiska status, tyckte 
han inte att boendet var det rätta för honom. Han ångrade alltså i efterhand att 
han hade flyttat. 
 
I intervjuerna med distriktssköterskorna ”ute på fältet” framkommer som viktiga 
faktorer vid beslut om särskilt boende både trygghet och omvårdnadsbehov, 
eller snarare vårdtyngd, vilket är distriktssköterskornas ordval: 
 

Det är en patient som inte längre går att sköta med hemtjänst, som kanske har 
hjälp sju gånger per dygn, men ändå känner sig otrygg. Ofta är det förvirring, 
oro och otrygghet. Men sen är det vårdtyngden också. Man känner att man inte 
kan ansvara för vårdtagaren. (D1) 
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Samtidigt kan man spåra en viss motsättning mellan distriktssköterskornas 
uppfattning i förhållande till biståndshandläggarnas beslut, där 
distriktssköterskorna hänvisar till sin ’lokala kunskap’: 
 

Ibland så är det, tycker jag, kristallklart att människan ifråga behöver ett annat 
boende, och ibland inte. Och det betyder ju att biståndshandläggarna som tar 
beslutet ibland inte ser det på samma sätt som jag. För många gånger, där det 
är någon som jag har god kännedom om och som önskar särskilt boende, så 
anser jag faktiskt att jag är mer kompetent att bedöma det, för att jag ser det på 
ett annat sätt. Jag ser t.ex. till tryggheten i det egna boendet, som de har just nu, 
och deras egna önskemål. (D3) 

 
Distriktssköterskorna ger även uttryck för att de själva skulle göra något 
generösare bedömningar och bevilja ett särskilt boende med hänvisning just till 
den sökandes trygghet, där de ”ser till hela livssituationen”. Det gäller t ex i de 
fall där biståndshandläggaren bedömt att vårdtagaren inte har tillräckligt stort 
vårdbehov och i stället ”försöker utöka hemtjänsten i första hand, och det går ju 
kanske till en viss gräns”, eller då det föreligger önskemål om att komma ut från 
en lägenhet, som t ex saknar hiss. 
 

*** 
Det som framkommer i intervjuerna är alltså betoningen av trygghet respektive 
omvårdnadsbehov som viktiga omständigheter för att bevilja särskilt boende, 
medan däremot begreppet rättvisa inte alls nämndes i samband med 
biståndsbedömningen. För de intervjuade biståndshandläggarna förefaller 
uppenbarligen ett tänkande i rättvisetermer inte kopplas samman med den 
individuella bedömning som de gör. Rättvisetänkandet är dock ett framträdande 
drag i den nya beslutsordningen avseende särskilt boende, som trädde i kraft 
efter årsskiftet 2002/2003. 
 
Hänvisningarna till ”trygghet och säkerhet” tillhör biståndshandläggarnas 
professionella språkbruk, som för de initierade är välbekant men kan vara svår 
att förstå för en utomstående. Det betyder inte att begreppen saknar innehåll. 
Bedömningen av de sökandes trygghet bygger på ett samtal utifrån vilket 
biståndshandläggaren gör en individuell bedömning, som kan vara svår att 
operationalisera och översätta till mätbara kriterier. Även begreppet 
omvårdnadsbehov kan emellertid ses som ett vagt och vittomfattande begrepp 
som ger ett tolkningsutrymme för biståndshandläggarna. När begreppet däremot 
definieras operationellt genom vårdnivå och antal insatstimmar per dygn eller 
per vecka, begränsas helt naturligt detta tolkningsutrymme. 
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De biståndshandläggare som i högre utsträckning betonar individens trygghet, 
vilket bygger på ’lokal kunskap’ enligt Tillys terminologi, förefaller kunna 
skapa sig ett relativt större handlingsutrymme än de som i högre grad betonar 
organisationens krav på stort omvårdnadsbehov. De senare ger uttryck för en 
betydande begränsning i det egna handlingsutrymmet. Även om materialet är 
mycket litet och det därför är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser, 
tycks det ändå som att det förhållningssättet som i högre utsträckning betonar 
individens trygghet kan hänga samman med en relativ säkerhet i den egna 
yrkesutövningen och utgå från lång och beprövad erfarenhet i yrkesrollen (jfr 
Blomberg & Petersson 2003). En fråga inför framtiden är emellertid vilket 
utrymme ett sådant förhållningssättet kan tillåtas få i den nya 
kommunorganisationen. 
 
Att distriktssköterskorna ”ute på fältet” delvis har ett annat synsätt än 
biståndshandläggarna kan möjligen hänföras till deras vårdande arbetsuppgifter, 
vilket inbegriper att de ser till ”hela livssituationen”. Förutom att 
biståndshandläggarna har en beställarroll och distriktssköterskorna en utförarroll 
i organisationen, torde den viktigaste skillnaden mellan dem vara att 
distriktssköterskorna har ett eget yrkesansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 
medan biståndshandläggarna har ett delegerat myndighetsansvar, varför de har 
olika professionella krav riktade mot sig. Frågan är om det också föreligger en 
intressekonflikt mellan de studerade biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna i fråga om hur de värderar olika slags behov, vilket är en 
fråga som behandlas i följande avsnitt. 
 
3.5.2 Sociala behov, omvårdnadsbehov och behov av medicinsk vård 
Som framkom i avsnitt 2.5.1 hade det som kan benämns hälsorelaterade behov 
en framträdande plats i ”aktmaterialets” utredningar/journalanteckningar, medan 
däremot sociala behov, innebärande samhörighet med andra människor, 
omnämndes i liten utsträckning. I intervjuerna har jag därför försökt utröna hur 
biståndshandläggarna respektive distriktssköterskorna ser på behov av 
medicinsk vård, behov av personlig omvårdnad och sociala behov i förhållande 
till varandra i bedömningen av en ansökan om särskilt boende, och om de lägger 
olika vikt vid dessa. 
 
Även om Maslows (1954) behovshierarki har blivit mycket kritiserad från olika 
håll, kan den ändå tjäna som utgångspunkt i en teoretisk diskussion om vilka 
behov som beaktas vid beslut om särskilt boende. Maslow utgår från att de 
mänskliga behoven kan delas in i fem grupper, hierarkiskt ordnade i en pyramid, 
där de mest grundläggande behoven återfinns i botten av pyramiden.  
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Nedifrån pyramidens botten och uppåt är de behovsnivåer han utgår från 
följande: 
 

1. Fysiologiska behov, d v s behov av föda, skydd och sexuellt utlopp, vilka 
utgör grundläggande, eller primära behov, och handlar om fysisk trygghet 

2. Behov av trygghet, som främst handlar om psykologisk trygghet 
3. Sociala behov, som avser samhörighet med andra människor 
4. Behov av respekt, status och prestige, d v s uppskattning för det man gör 
5. Behov av självförverkligande, d v s behov av att få utlopp för den egna 

förmågan och sina egenskaper 
 

Maslow ser behoven som motivationsfaktorer för människans egna strävanden 
och enligt hans teori måste de mest grundläggande behoven vara tillfredsställda 
för att människan ska kunna sträva efter att tillgodose nya behov, när dessa i sin 
tur blivit tillfredsställda blir ytterligare nya behovsgrupper aktuella. Den kritik 
som riktats mot teorin är bl a att även de två lägsta nivåerna, de fysiologiska 
behoven och behov av trygghet, kan vara beroende av sociala och kulturella 
förhållanden. Det finns också empiriska avvikelser från att de lägsta behoven i 
hierarkin måste vara tillfredsställda innan människan strävar efter de 
överordnade behoven. 
 
I intervjuerna visade det sig svårt att diskutera sociala behov, vilket främst torde 
bero på att de tillmäts liten betydelse vid biståndsbedömningen, när det gäller 
särskilt boende i förhållande till det biståndshandläggarna lägger i begreppet 
personlig omvårdnad: 
 

Mer praktiska saker som hjälpbehov, jag tänker på hygien, påklädning, den 
personliga omvårdnaden och allt det där, det prioriteras upp. Det tänker man 
mycket på, men man tar inte med de sociala aspekterna särskilt mycket…Det 
sociala är lågt prioriterat, tyvärr, att personen vill flytta för att huvudskälet är 
för att få mer människor omkring sig, och att äta tillsammans med andra, och 
så. Jag håller inte med om det, men det känns som att jag tvingas fatta beslut 
och till exempel avslå en ansökan, där tyngdpunkten ligger på socialt behov, 
eller psykosocialt, kanske. (B3) 

 
I detta citat uttrycks en liknande konflikt mellan uppfattningen om betydelsen av 
att se till de äldres sociala behov och organisationens krav på stort 
omvårdnadsbehov, som identifierades i föregående avsnitt avseende vilka 
kriterier som gäller för att få särskilt boende. Det kommer här till uttryck i en 
något kluven inställning till de krav som ställs på de sökande, där t ex behov av 
sällskap och liknande skäl inte är tillräckliga. 
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Även avseende relationen mellan behov av medicinsk vård och behov av 
omvårdnad i den betydelse de intervjuade lägger i begreppet, d v s hjälp med 
hygien, av- och påklädning, att äta m m, har jag urskiljt något olika 
förhållningssätt mellan biståndshandläggarna på ungefär motsvarande sätt. De 
som företräder det ena förhållningssättet betonar även i detta fall 
trygghetsaspekten i första hand samt konsekvenserna av sjukdomsbilden mer än 
det medicinska vårdbehovet i sig: 
 

Det är en social trygghetsaspekt, men det medicinska ligger alltid i bakhuvudet. 
Det är inte primärt de medicinska behoven som styr, utan det är konsekvenserna 
av den sjukdom de har, som gör att vi inte kan ge den omvårdnad de behöver, 
som är avgörande. Det medicinska kan vi ju klara. Distriktssköterskorna har ju 
inga problem att sköta det. (B2) 
 
Jag försöker se till typ av handikapp eller funktionshinder för att se vad det får 
för konsekvenser. Har du diabetes, hur klarar du dig hemma, vilka är 
förutsättningarna för det? Vad krävs för att du ska kunna göra det? Jag tänker 
ju inte i första hand i sjukdom, det gör jag ju inte, men jag kan begripa att det 
kan bli vissa konsekvenser av att man har en sjukdom. (B4) 

 
De som företräder det andra förhållningssättet tycks se det som självklart att 
beakta behov av medicinsk vård i sin bedömning, dock relaterat till 
möjligheterna att tillgodose detta i det ordinära boendet: 
 

Jag tar ju alltid med i bedömningen att det inte finns medicinska hinder för att 
de kan bo kvar hemma. Där har jag alltid en kommunikation med 
distriktssköterskan. (B1) 
 
Vi tar ju alltid in information från den sjukvårdskunnige, så det finns ju med i 
bedömningen så klart. (B3) 

I intervjuerna framträder inte sjukdomsbilden och behoven av medicinsk 
omvårdnad som lika tunga för biståndshandläggarnas bedömning som 
”aktmaterialet” ger intryck av – även om de beaktas. Det är i och för sig också 
en avsevärd skillnad mellan en intervjusituation med en utomstående person och 
en utredning, som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, vilket skulle kunna 
vara en förklaring till denna skillnad. En annan förklaring kan vara att det 
utvecklats olika bedömningskulturer i olika kommundelar, vilket inte varit 
möjligt att studera i den föreliggande undersökningen. 
 
Oavsett vilket förhållningssätt biståndshandläggarna har till behovet av 
medicinsk vård, ser de inte någon egentlig konflikt mellan att beakta behov av 
medicinsk vård och omvårdnadsbehov i sina bedömningar av vad som berättigar 
till särskilt boende.  
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Den konflikt som kan uppstå beror enligt biståndshandläggarna snarare på 
vilken sjuksköterska de har att göra med, och vilket medicinskt ansvar denna 
vågar ta på sig, eftersom de har uppfattningen att olika distriktssköterskor sätter 
olika gränser för vad som är möjligt att genomföra i hemmet. Även om någon 
biståndshandläggare har en förställning om att en del distriktssköterskor anser 
att ”vi är jättehårda”, ser biståndshandläggarna inte någon motsättning mellan 
olika behov eller skillnader mellan vad som betonas i Socialtjänstlagen och i 
Hälso- och sjukvårdslagen, när det gäller att fatta beslut om särskilt boende. 
 
Uppfattningen att biståndshandläggarna gör ”hårda” bedömningar kommer 
delvis till uttryck i intervjuerna med distriktssköterskorna ”ute på fältet”, vilket 
också framkom i föregående avsnitt, där distriktssköterskorna betonade 
tryggheten och helheten. Det kan sammanhänga med distriktssköterskornas 
föreställning om att de medicinska behoven inte beaktas tillräckligt av 
biståndshandläggarna: 
 

Det finns ju många medicinska behov, som jag tycker ska berättiga till ett 
särskilt boende. Många som söker särskilt boende har ju en sjukdom av något 
slag, att de upplever ångest av att bo hemma då. …Ja, då är det ökade insatser 
enligt SoL med ökad hemtjänst, och det kan ju gå ett tag, men det beror ju precis 
på vad det är för människa som ska ha de här insatserna. (D3) 
 
Jag kan se det medicinska på ett annat sätt [än biståndshandläggarna, min 
anm.]… När jag tycker att den här patienten kan behöva ett annat boende, då 
sätter de in mera hemtjänst. Men mera hemtjänst, det kanske inte går det heller. 
Det kanske går till en viss gräns, men sen så går det inte, och då kanske 
personen åker in akut. (D2) 

 
Även om distriktssköterskorna kan tycka att de medicinska behoven inte beaktas 
i tillräcklig grad för att bevilja särskilt boende, ser de inte detta som en reell 
konflikt i dag, däremot att det kan ha funnits en sådan tidigare: 
 

Jag tycker att det har blivit bättre. Jag tycker att det var lite sämre när jag 
började. Då [före Ädel, min anm.] var det ju landstinget som skulle sköta det 
medicinska och kommunen det sociala. När jag gick över till kommunen var det 
mycket diskussion om vad som är sjukt och vad som är friskt, vad är medicinskt 
och vad är socialt, och gränsdragningar om den som kissar på sig är ett 
medicinskt eller ett socialt problem. Men där känner jag att vi jobbar mera 
tillsammans nu. Man får ta upp det medicinska. Det är lite olika beroende på 
biståndshandläggare också. Det är inte alltid de har tillräcklig kunskap om 
varför sjukvårdspersonalen ska vara med. Det är inte alltid som de har tänkt på 
den medicinska delen. (O1) 
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Det som aktualiseras i detta citat är om det är möjligt att göra en tydlig 
gränsdragning mellan behov av medicinsk vård och behov av personlig 
omvårdnad i den snävare betydelse som de intervjuade lägger i begreppet, när 
det gäller mycket gamla människor som inte själva klarar sin livsföring helt på 
egen hand. Den polaritet mellan begreppen, som jag kan ha givit uttryck för i 
mina frågor, kan knappast sägas ha mött fullt gehör rörande dagens situation. 
Begreppen torde kanske snarast ses som cirklar, som delvis går in i varandra, 
och där det i vissa fall är svårt att särskilja det ena från det andra. 
 

*** 
 
För att återanknyta till Maslow framstår det i intervjuerna som att de behov som 
beaktas vid beslut om särskilt boende är de som återfinns bland de 
grundläggande behoven i botten av hierarkin. Behovshierarkin kan därför ses 
som en modell, utifrån vilken det är möjligt att föra en diskussion om vilka 
möjligheter äldre människor ges och får för att kunna sträva efter de behov som 
finns högre upp i hierarkin, d v s sociala behov och behov av respekt och 
självförverkligande. Det kan även diskuteras om de behoven beaktas i tillräcklig 
utsträckning mot bakgrund av Socialtjänstlagens intentioner och den definition 
av personlig omvårdnad som ges i Regeringens proposition (Prop. 1996/97:124, 
88). I detta sammanhang är det också värt att notera att Socialstyrelsen (2004, 
22) ser det som troligt att den anmärkningsvärt ökade användningen av 
antidepressiva medel bland äldre ersätter mänsklig kontakt, tid för samtal och 
uppmärksamhet. Å andra sidan kanske inte sociala behov samt behov av respekt 
och självförverkligande tillgodoses bäst i just vårdboenden i jämförelse med t ex 
insatser av anhöriga och frivilligorganisationer, eller av hemtjänsten i ordinärt 
boende. Maslows behovshierarki kan därför vara ett lämpligare underlag vid en 
diskussion om vilka behov som beaktas inom hemtjänsten än för att erhålla ett 
särskilt boende. 
 
Även om biståndshandläggarnas förhållningssätt enligt distriktssköterskorna inte 
alltid överensstämmer med distriktssköterskornas egen uppfattning om vad som 
primärt ska beaktas vid en bedömning för att bevilja särskilt boende, ger vare sig 
biståndshandläggarna eller distriktssköterskorna uttryck för att det skulle kunna 
föreligga en reell konflikt mellan dem i fråga om tillämpningen av 
Socialtjänstlagen i förhållande till Hälso- och sjukvårdslagen. Det är snarare 
fråga om en viss intressekonflikt avseende betoningen mellan olika 
förhållanden. 
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Biståndshandläggarna betonar trygghetsaspekten respektive omvårdnaden – i 
den betydelse de lägger i begreppet, d v s hjälp med hygien m m, medan 
distriktssköterskorna, framför allt de ”ute på fältet”, betonar ” helheten”, vari de 
lägger den trygghet, eller brist på trygghet, som kan sammanhänga med den 
medicinska sjukdomsbilden. De företräder också uppfattningen att denna 
”helhet”, i vilket de medicinska behoven inbegrips, inte beaktas tillräckligt. De 
två yrkeskategorierna lägger tyngdpunkten på något olika förhållanden, vilket 
torde bero på deras respektive professioner med olikheter i utbildning och 
socialisering till de olika yrkesrollerna, snarare än att de har olika roller i 
organisationen, d v s som beställare respektive utförare. 
 
 
3.6 Prioriteringar och särskilt boende 
 
Ett av de teman som varit föremål för denna studie är hur biståndshandläggarna 
och distriktssköterskorna ser på prioriteringar, vad de lägger för innebörd i 
själva begreppet, och hur de ser på prioriteringar i relation till beslut om särskilt 
boende och verkställighet av dessa beslut. Ett delsyfte har varit att besvara 
frågan om i vilken utsträckning riksdagens beslut om etiska riktlinjer för 
prioriteringar har slagit igenom i den kommunala verksamheten. 
 
I detta sammanhang bör nämnas att Uppsala kommun genom beslut i 
kommunstyrelsen i augusti 2002 har fastslagit att de etiska riktlinjer för 
prioriteringar, som fastställts genom riksdagsbeslutet 1997, ska vara vägledande 
för den kommunala hälso- och sjukvården inom äldre- och handikappområdet 
(Uppsala kommun 2002b). Beslutet avser således inte äldreomsorgen generellt. 
På politikernivå och central tjänstemannanivå fanns alltså vid tiden för 
undersökningen en medvetenhet om de etiska riktlinjerna. Genom det tidigare 
nämnda beslutet att behovet ska bestå av ”omfattande vård- och omsorgsinsatser 
och tillsyn dygnet runt eller en stor del av dygnet” (Uppsala kommun 2002a) för 
att erhålla särskilt boende fanns på dessa nivåer också en ambition att ange vilka 
äldre som skulle prioriteras för att erhålla ett särskilt boende. 
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3.6.1 Synen på prioriteringar 
Både biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ”ute på fältet” såg 
begreppet prioritering främst som negativt värdeladdat och som ett begrepp som 
främst används i ekonomiska sammanhang, ”penningsammanhang”, i samband 
med brist på resurser och nedskärningar, ett synsätt som återfinns i följande 
citat: 
 

Jag ser det ordet väldigt värdeladdat, negativt värdeladdat för mig. Prioritering 
ser jag mer utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Jag har tre stycken personer, och 
alla har lika stort behov, alla behöver ett annat boende. Välj ut en av de tre. Vi 
har inte ekonomiska resurser. (B2) 
 

I övrigt lade både biståndshandläggarna och distriktssköterskorna relativt 
likartade innebörder i begreppet prioritering, t.ex. ”Det är en rangordning helt 
enkelt” (B1) eller ”Man gör ett urval helt enkelt” (D3), dock med en negativ 
värdeladdning. Enligt biståndshandläggarna är prioriteringar något som främst 
”andra” gör, såsom politiker eller de som fattar beslut om fördelning av boenden 
vid s.k. prioriteringsmöten. De anser inte heller att de själva gör prioriteringar 
vid beslutsfattandet om särskilda boenden: ”Det är ingen prioritering utan ett 
beslut utifrån lagens anda” (B2). 
 
I ett av citaten ovan framkom att begreppet prioritering också associeras till 
fördelning av särskilda boenden, och enligt några av de intervjuade används 
begreppet främst i detta sammanhang: 
 

Vi talar nästan aldrig om prioritering annat än när det finns en konkret plats på 
ett boende. Vem ska få det? (O1) 
Vid våra möten varje [x]morgon håller vi på med prioritering och bestämmer 
om det finns något ledigt boende, vem som ska få det. (B3) 

 
Innehållet i Prioriteringsutredningen och riksdagens beslut om riktlinjerna för 
prioritering var i stort sett obekant för de intervjuade biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna, även om undantag fanns. Att kommunstyrelsen skulle ha 
fattat ett beslut om att de nationella riktlinjerna för prioritering skulle gälla för 
den kommunala hälso- och sjukvården, ställde de sig frågande inför. Att 
informera dem om riksdagens beslut och utifrån det diskutera den etiska 
plattformens tre grundprinciper, d v s människovärdesprincipen, behovs-
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen, ansåg jag inte kunde 
motiveras, eftersom det skulle ha blivit en konstlad intervjusituation. De som 
hade hört talas om Prioriteringsutredningen hade dock uppfattningen att ”Det är 
den som har störst behov som får den mesta vården” (D1). 
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En av biståndshandläggarna uttrycker i samband med dessa frågor i stället kritik 
mot sjukvården och dess prioriteringar och menar att kommunens äldreomsorg 
prioriterar just de gamla, som sjukvården inte tar ansvar för. Uttalandet kan i och 
för sig också ses som ett försvar av den egna verksamheten i förhållande till det 
som kan uppfattas som kritik mot den i såväl massmedia, utredningar och 
forskning, och inte enbart som en kritik riktad mot sjukvården: 
 

Man [inom sjukvården, min anm.] prioriterar inte äldre med kroniska 
sjukdomar. Utan bort ut härifrån och fortast möjligt. När man har dom med 
kroniska sjukdomar, demenser, diabetiker, reumatiker, osteoporos eller sånt 
där, och har de sen gjort illa sig på något annat sätt, då behandlas de som 
friska unga. Och sen ska de hem, och man tar inte hänsyn till att de har en 
kronisk sjukdom och är gammal. Är man pensionär, då är det ett annat 
tänkesätt. Vi har vänt på kakan tycker jag. Ju äldre, desto mer prioriterar vi. 
Jag tycker att kommunen tar ett stort ansvar för de här gamla som är ensamma 
och sjuka. (B4) 

 
Den bristande kännedomen om den etiska plattformens tre grundprinciper ger 
samtidigt en bakgrund till de intervjuades avoga inställning till prioriteringar, 
eftersom de enbart ses i relation till ekonomiska nedskärningar och 
budgetstyrning, vilket kommer i konflikt med målet om trygghet i boendet för 
äldre och deras omvårdnadsbehov. 
 
3.6.2 Egna prioriteringar 
Trots den avoga inställningen till begreppet prioritering, och att prioritering är 
något som främst andra gör, framkommer att både biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna ”ute på fältet” gör prioriteringar i fråga om de egna 
arbetsuppgifterna. Skälen till det anges vara tids- och personalbrist. En av 
biståndhandläggarna hänvisar i detta sammanhang till arbetet med kommunens 
omorganisation samt situationen med sjukskriven personal utan möjligheter att 
ha vikarier: 
 

Nu är det hårdprioritering. Vi prioriterar bort t.ex. färdtjänst och enkla saker 
som folk kan leva utan några månader till. Utan det är de här som behöver sin 
dagliga hjälp, och det är ju bara att ta… Jag prioriterar dem som måste ha 
daglig hjälp med det primära…De måste alltid gå före allting annat, och sen 
skalan neråt då. Den dagliga tillsynen, det är min första prioritering. (B4) 
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För distriktssköterskorna ”ute på fältet” tycks prioriteringar höra till de dagliga 
arbetsuppgifterna: 
 

Prioritet 1 är det mest akuta, om det är någon vårdtagare som ramlat och man 
måste dit, eller om det är nån som har slut på medicin, sen är det ju de som ska 
ha insulin och det är omläggningar varje dag. Nån som är väldigt orolig måste 
man ju titta till, det är också prioritet 1… Prioritet 3, det är handledning av 
hemtjänstpersonal, tyvärr, och det tycker jag är viktigast för det är otroligt 
mycket man skulle kunna ha förebyggt. [Biverkningar av medicin anges som ett 
exempel på vad som skulle kunna förebyggas.] (D1)  
 

Samtidigt framgår att vårdplaneringar som sjukhusen kallar till går före det 
mesta, trots att dessa ofta är dåligt planerade enligt biståndshandläggarnas och 
distriktssköterskornas uppfattning. I fråga om vårdplaneringen har 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna alltså egentligen inte något reellt 
val. De intervjuade framställer sina prioriteringar som främst föranledda av 
resursbrist, samtidigt som de knappast anser sig ens ha tid att prioritera genom 
att de ”prioriterar det mest akuta, mer än så hinner man inte”. 
 
Prioriteringar mellan de egna arbetsuppgifterna ser biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna ”ute på fältet” som tvingande på grund av den rådande 
arbetssituationen med brist på tid, personal och ekonomiska resurser, 
tillsammans med motstridiga krav från olika håll, såsom landstingets 
institutioner, ledningen, anhöriga och de äldre själva. Samtidigt har de 
uppfattningen att de egna prioriteringarna står i motsättning till deras 
verksamhetsmål, och att dessa prioriteringar går ut över de gamla de ansvarar 
för och deras trygghet och omvårdnadsbehov, och att de framför allt försummar 
dem som bor i ordinärt boende. Den avoga inställningen till prioriteringar kan 
därför förstås i relation till den trängda arbetssituationen och resursbristen 
tillsammans med deras upplevda ”närhet” till de äldre som de möter och 
beaktandet av deras trygghet och omvårdnadsbehov. Deras första prioriteringar 
kan ändå ses som medvetna val, men inte utifrån en medveten rangordning (jfr 
Liss 2002). Det är således inte en fråga om öppna prioriteringar utan snarare en 
intuitiv rangordning inlärd genom erfarenhet och knuten till deras respektive 
professioner. 
 
3.6.3 Beslut som prioritering? 
Biståndshandläggarna framhåller att de fattar beslut om särskilt boende utifrån 
Socialtjänstlagens anda, vilket framgick i avsnitt 3.6.1, genom att de gör en 
individuell bedömning av den enskildes behov. Därför anser de inte att de själva 
gör en prioritering i samband med sina beslut om att bevilja respektive avslå en 
ansökan om särskilt boende. Den uppfattningen kan förstås mot bakgrund av att 
Socialtjänstlagen inte innehåller prioriteringsgrunder.  
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Trots detta kan det ändå diskuteras huruvida deras beslut kan ses som 
prioriteringar eller inte, eftersom biståndshandläggarna faktiskt gör 
gränsdragningar som kan ses som en prioritering, t ex genom att inte alls beakta 
sociala behov vid beslut om särskilt boende (se avsnitt 3.5.2). 
Om ett beslut om särskilt boende fattas utifrån en strikt definition av 
omvårdnadsbehov vid en sammanvägning av medicinska, psykiska och sociala 
behov, där det klart anges var gränsen går för ett positivt beslut, torde det såsom 
jag tolkat Liss (2002) ses som en prioritering. Om en sökande till särskilt boende 
däremot erhåller utökad hemtjänst i stället för ett beviljat beslut på grund av att 
det föreligger brist på boenden, torde det vara fråga om ransonering i enlighet 
med Liss (2002). Om kravnivån på omvårdnadsbehovet i stället höjs för att 
berättiga till särskilt boende kan det vara fråga om en kombination av 
ransonering och prioritering, under förutsättning att det föreligger en 
medvetenhet om att samtliga behov inte blir optimalt åtgärdade. 
 
På grund av att det föreligger brist på särskilda boenden, och ekonomiska 
resurser över huvudtaget, tycks det generellt ha skett en ”insnävning” av vilka 
behov som ska berättiga till särskilt boende, vilket tyder på en prioritering 
utifrån en implicit rangordning av behov. Det framgår t ex i Välfärd vid vägskäl 
att de ekonomiska problemen inom kommunerna under 1990-talet har mötts 
genom striktare behovsbedömningar inom äldreomsorgen, och att det krävs en 
större grad av funktionsnedsättning än tidigare för att bevilja hemtjänst eller 
plats i särskilt boende (SOU 2000:3, 172). Även Äldreberedningens 
slutbetänkande (SOU 2003:91) pekar på ökade restriktioner för att definiera 
behov som berättigar till hemtjänst respektive särskilt boende. 
 
Att behovet ska bestå av ”omfattande vård- och omsorgsinsatser och tillsyn 
dygnet runt eller en stor del av dygnet”, vilket är riktlinjerna för att bevilja 
särskilt boende från år 2003 i Uppsala kommun, kan vara ett exempel på en 
sådan begränsning, eller insnävning, i jämförelse med tidigare praxis. Det torde 
med andra ord ha skett en förändring i definitionen av vilka behov och 
omfattningen av dessa, som berättigar till särskilt boende, vilket konstaterats i 
tidigare studier (t.ex. Blomberg, Edebalk & Petersson 1999; Blomberg & 
Petersson 2003). Genom att biståndshandläggarna i sina bedömningar och 
åtföljande beslut sinsemellan lägger olika vikt vid trygghet och 
omvårdnadsbehov i förhållande till varandra, skulle jag vilja hävda att de 
faktiskt ändå gör prioriteringsliknande gränsdragningar, om än på olika sätt och 
omedvetet och inte utifrån en öppen rangordning av behoven. 
 
3.6.4 Fördelning av särskilda boenden – en ekonomisk prioritering? 
I intervjuerna framkommer, som vi sett uppfattningen, att prioritering främst 
sker i samband med fördelning av särskilda boenden.  
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Även om tillvägagångssättet för fördelning av särskilda boenden kan ha varierat 
något mellan kommundelarna, ägde fördelningen av boenden vid tiden för 
intervjuerna i allmänhet rum vid s k prioriteringsmöten. 14 Vid dessa möten kan 
de intervjuade biståndshandläggarna ha deltagit men det tycks ha varierat. Det 
beror på att biståndshandläggarna har en beställarroll och alltså inte verkställer 
besluten. 
 
Hur fördelningen kan ske beskrivs av en distriktssköterska, som har 
samordnande uppgifter avseende särskilda boenden, på följande sätt: 
 

Då måste man på något sätt sammanställa olika krav, och där finns ju ingen 
riktig… utan det är alltså nånting som vi måste diskutera tillsammans, 
biståndshandläggare och vi tillsammans med de boende. Där väger man ju in 
olika saker, som har hon/han någon anhörig, eller är han dement och helt 
ensam… Störst behov ska gå före, och det gör vi väl, men inte medvetet om man 
säger så. Lite grann kanske det sammanfaller, det blir så ändå. Så får vi en 
plats, så kanske vi har tre stycken som kan vara aktuella då, och ofta är vi 
ganska överens om hur vi ska prioritera. (O1) 

 
Den distriktssköterska, som citeras ovan, framhåller också bristen på boenden 
och kraven från akutvården, vilket medför att de får jämka mellan olika krav vid 
fördelningen av särskilda boenden för att nå en så god lösning som möjligt. Hon 
hyser dock en förväntan att det kan bli bättre med den nya organisationen, 
framför allt när det gäller att prioritera utifrån de sökandes behov: 
 

Det är det som har varit problemet idag, att man bara ser till den egna 
kommundelen. Egentligen är det ju den som har störst behov, och då skulle man 
ju behöva kontakta alla [kommundelar, min anm.]. Det har ju inte varit 
praktiskt möjligt. Vi har ingen som helst kontakt idag, men…att överlåta platser 
till andra, när vi har kö här då, det går inte … Att vi har kö säger vi ju aldrig, 
för det ska ju vara den som har störst behov. Men vi har ju tyvärr inte plats för 
alla. Jag tror att det kommer att bli bättre nu i den nya organisationen, för nu 
ska man ju se till behovet i hela kommunen. (O1) 
 

Hur det faktiskt blir i den nya organisationen får framtida studier utvisa. En 
gemensam uppfattning bland de intervjuade, oavsett yrkeskategori, var att även 
om fördelningen sägs ske utifrån behov är det egentligen främst fråga om en 
fördelning på ekonomiska grunder, där de som ligger på sjukhus och är 
medicinskt färdigbehandlade prioriteras i första hand på grund av kommunens 
betalningsansvar för dem.  

                                                 
14 Genom den organisationsförändring, som trädde i kraft den 1 januari 2003 i Uppsala, ska särskilda boenden i 
stället fördelas centralt av s.k. boendesamordnare, vilket framgått tidigare. 
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Även om denna grupp har hög prioritet av ”ekonomiskt tvingande skäl”, kan 
demenssjukdom i vissa fall prioriteras högre: 
 

Idag prioriterar vi ju dem som inte klarar sig själva, och kostar mest pengar, 
framför den som kanske hankar sig fram hemma och som kanske har lika stora 
medicinska behov, eller omvårdnadsbehov…Sen händer det då och då, att det 
finns andra saker, som händer en person som bor hemma och som blir så 
förvirrad att det blir ohållbart, och då går ju det före då… (O1) 

 
Prioritering utifrån ekonomiska skäl finns dock inte som centralt formulerade 
direktiv, enligt intervjuerna, utan direktiven är implicita eller hänförs till 
muntliga ”påtryckningar uppifrån ledning”, där ”det ekonomiska tänkandet” 
betonas: 
 

Där är man ju utsatt för ganska mycket påtryckningar uppifrån ledning just när 
det gäller ekonomi. Till exempel, att vi ibland har gamla som ligger på sjukhus 
och kostar kommunen en massa pengar, och är det då dom som ska prioriteras 
först till ett ledigt boende, eller är det någon som bor hemma, då kommer den 
som ligger på sjukhus först oftast. (B3) 

 
Enligt de intervjuades utsagor erhåller alltså de personer som är medicinskt 
färdigbehandlade och som kommunen har betalningsansvar samt personer med 
demenssjukdom ett särskilt boende framför t ex hemmaboende kroniskt sjuka, 
inte bara på grund av ekonomiska skäl utan även eftersom de senare ju 
”bevisligen” klarar sig hemma med hemtjänst. Om det är fallet, skulle det kunna 
stämma med de farhågor som Thorslund m.fl. (1997) tidigare givit uttryck för, 
nämligen att gamla med kroniska sjukdomar kan bli nedprioriterade i samband 
med omfördelning av resurser. Det är dock inte möjligt att belägga genom denna 
studie. Sådana farhågor uttrycks emellertid också i Äldreberedningens 
slutbetänkandet, Senior 2005 (SOU 2003:91). Eftersom samtliga personer som 
beviljats ett särskilt boende torde tillhöra Prioriteringsgrupp I (se avsnitt 2.1), 
finns ett problem att prioritera mellan dem utifrån Hälso- och sjukvårdslagens 
riktlinjer, vilket påtalats från olika håll (se SOU 2001:8). Denna 
prioriteringsgrupp kan omfatta alltför många sjukdomsgrupper för att vara 
användbar i varje prioriteringssituation på individnivå. 
 
Att prioritering anges ske utifrån ekonomiska grunder, innebär emellertid inte att 
kostnadseffektivitetsprincipen har varit styrande på bekostnad av 
människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen. Snarare tycks det ha 
varit fråga om budgetstyrning (jfr Blomberg, Edebalk & Petersson 1999). 
Eftersom det inte finns något som tyder på att fördelningen av vårdboendena 
bygger på ett medvetet val utifrån en öppen rangordning av behov, kan det 
emellertid ifrågasättas om de fattade besluten om verkställighet reellt uppfyller 
kriterierna för att karakteriseras som prioriteringar enligt Liss (2002) definition.  
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4 SLUTDISKUSSION 
 
 
4.1. Dilemman 
 
I analysen av de intervjuade biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas 
föreställningar och förhållningssätt har flera olika dilemman identifierats i deras 
arbetssituation som är av betydelse för hur de ser på prioriteringar. I fråga om 
arbetssituationen i allmänt avseende uttrycker både biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna ”ute på fältet” sin maktlöshet över otillräckliga resurser, d 
v s brist på tid, personal och ekonomiska resurser. Bland biståndshandläggarna 
finns dessutom en viss misstro mot kommunpolitikerna och deras fördelning av 
ekonomiska resurser till verksamheten, som de hänför till bristande kännedom 
om de verkliga villkoren. För vissa distriktssköterskors del sammanhänger 
känslan av maktlöshet också med att de inte alltid uppfattar att deras 
professionella kompetens beaktas tillräckligt inom den kommunala 
äldreomsorgen och att de inte ses som en resurs på det sätt de skulle önska – 
även om det finns undantag. Det som biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna ser som ljuspunkter i sin arbetssituation är den personliga 
relationen till de gamla, som de möter i sitt arbete, vilket kan sammanhänga med 
båda yrkeskategoriernas i grunden individorienterade arbete. Denna relation, 
som utmärks av en närhet till de gamla, kan förklara deras upplevda maktlöshet 
över de otillräckliga arbetsvillkoren, vilket går ut över de äldres trygghet och 
behov av omsorg. 
 
När det gäller de kriterier som biståndshandläggarna anger för att bevilja särskilt 
boende har, förutom betoning på individens självbestämmanderätt och 
kvarboendeprincipen, två olika förhållningssätt kunnat urskiljas. De som ger 
uttryck för det ena förhållningssättet betonar i högre utsträckning den sökandes 
trygghet än omvårdnadsbehov som grund för att bevilja ansökan. Det andra 
förhållningssättet utgår från upplevda krav från den egna organisationens 
ledning och utmärks av en relativt starkare betoning på ett stort 
omvårdnadsbehov än den sökandes upplevelse av brist på trygghet. Även om de 
biståndshandläggare som företräder det senare förhållningssättet alltid gör en 
individuell bedömning, innebär dessa upplevda krav från organisationens 
ledning ett dilemma i förhållande till biståndshandläggarnas uppfattning om 
vikten av trygghetsmålet. 
 
Biståndshandläggarna ger uttryck för både en viss handlingsfrihet och 
begränsningar i sitt handlingsutrymme, där deras upplevda handlingsutrymme 
varierar beroende på situation och omgivningens krav.  
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I sitt beslutsfattande balanserar biståndshandläggarna mellan olika krav och 
normativa förväntningar, som riktas mot dem, dels överordnade mål, såsom 
individens självbestämmanderätt och kvarboendeprincipen, dels från den egna 
organisationen och dess ledning, landstingets personal samt anhöriga, vilket ska 
sättas i relation till den sökandes individuella omständigheter. 
 
Genom att balansera mellan personlig kännedom om den enskilda personens 
individuella situation och dennes självbestämmanderätt avseende önskan om att 
flytta respektive kvarboendeprincipen, d v s mellan ’lokal kunskap’ och ’script’ 
enligt Tillys (2000) terminologi, kan biståndshandläggarna skapa sig ett 
handlingsutrymme. Ju större kännedom de involverade biståndshandläggarna 
har om den enskilde individen, desto större är deras möjligheter att både hävda 
målet om kvarboende och att avvika från det. Deras möjligheter till 
improvisation och avvikelser från principen om kvarboende, ’script’, kan alltså, 
i enlighet med Tilly (2000), öka med högre grad av ’lokal kunskap’. De 
biståndshandläggare som betonar trygghet framför stort omvårdnadsbehov har 
därmed ett relativt större handlingsutrymme än de som följer de upplevda 
kraven på ett stort omvårdnadsbehov framför individens trygghetsbehov. 
 
Distriktssköterskorna ger i högre utsträckning uttryck för att de upplever sig 
begränsande i sitt handlingsutrymme, vilket inte bara sammanhänger med att de 
formellt sett inte har en beslutande funktion utan även med att de genom sin 
profession anser sig ha en större personlig kännedom om den enskilde, d v s 
större ’lokal kunskap’ enligt Tillys terminologi, och vara förhållandevis mer 
”helhetsorienterade” i sitt förhållningssätt till de äldre som ansöker om särskilt 
boende än biståndshandläggarna. Deras förhållningssätt kan därför komma i 
konflikt med organisationens krav och biståndshandläggarnas – i relativt 
avseende – i vissa fall mer administrativt orienterade förhållningssätt enligt 
distriktssköterskornas sätt att se. 
 
De dilemman som har identifierats, dels mellan äldreomsorgens verksamhetsmål 
och närheten till de äldre å ena sidan och arbetsvillkoren å den andra, dels 
mellan betoning av individens trygghet relativt dennes omvårdnadsbehov, utgör 
spänningsfält, som får konsekvenser både för hur de intervjuade 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ser på prioriteringar och för hur 
prioriteringar ska ske i framtiden. 
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4.2 Prioriteringar 

 
De intervjuade biståndshandläggarna och distriktssköterskorna visade sig i 
huvudsak ha ringa kännedom om innehållet i Prioriteringsutredningen och 
riksdagens beslut om etiska riktlinjer för prioritering, liksom om kommunens 
beslut om etiska riktlinjer. De hade dessutom en avog inställning till 
prioriteringar, som de såg som ett negativt värdeladdat begrepp med en 
ekonomisk innebörd och relaterat till ekonomiska nedskärningar. Denna avoga 
inställning kan ses i relation både till den bristande kännedomen om 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen och deras upplevda maktlöshet över sin 
arbetssituation och ’närhet’ till de äldre. 
 
Arbetsvillkoren innebär samtidigt att de intervjuade biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna såg sig nödsakade att prioritera mellan de egna 
arbetsuppgifterna, trots att de tycktes anse att deras prioriteringar går ut över de 
äldre och deras trygghet, vilket förhindrar deras möjligheter att uppnå 
verksamhetsmålen för äldreomsorgen. Även om deras prioriteringar mellan de 
egna arbetsuppgifterna framstår som ”intuitivt” medvetna och inlärda genom de 
båda yrkeskategoriernas professionella tillhörighet, bygger de inte på en 
medveten och öppen rangordning i enlighet med Liss (2002) definition av 
prioritering. 
 
Biståndshandläggarna såg inte heller sitt beslutsfattande om särskilt boende som 
en del i en prioriteringsprocess utan som ett beslut utifrån en individuell 
behovsprövning i enlighet med Socialtjänstlagens anda. Samtidigt framkom att 
de ändå gjorde vissa gränsdragningar för att bevilja särskilt boende, t ex genom 
att inte beakta sociala behov. Eftersom de sinsemellan lade något olika vikt vid 
trygghet och omvårdnadsbehov torde de ha gjort olika gränsdragningar, vilka 
kan ses som prioriteringar, om än inte utifrån en öppen rangordning av de 
sökandes behov. 
 
I fråga om själva verkställandet av besluten har biståndshandläggarna en 
beställarroll och var således inte ansvariga för dessa beslut. De principer som 
enligt de intervjuade biståndshandläggarnas och distriktssköterskornas 
föreställningar har varit vägledande för vilka som i första hand erhåller särskilt 
boende i samband med beslutets verkställande har varit ekonomiska och gynnat 
de personer som ligger på sjukhus och som kommunen har ett betalningsansvar 
för framför hemmavarande äldre. Därutöver var uppfattningen att personer med 
demenssjukdom tillhör de prioriterade.  
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Såsom beslutskriterierna beskrivs är det tveksamt om dessa verkställighetsbeslut 
uppfyller kriterierna för att karakteriseras som en prioritering enligt Liss 
definition, eftersom det inte framstår klart i vilken mån fördelningen av 
vårdboendena har baserats på medvetna val utifrån en explicit rangordning av 
behov. 
 
Det är vanskligt att försöka dra slutsatser utifrån ett litet empiriskt material, från 
vilket analysen syftar till förståelse och tolkning av meningssammanhang. Även 
om materialet inte är statistiskt representativt företräder de intervjuade 
biståndshandläggarna och distriktssköterskorna ändå uppfattningar som finns 
bland dessa yrkesgrupper. De slutsatser som kan dras utifrån de genomförda 
intervjuerna är att den etiska plattformen inte har fått generellt genomslag i den 
praktiska verksamheten på kommunnivå vid tiden för studien. Det tycks ha 
saknats kommunikationsvägar mellan tjänstemännen på de olika nivåerna inom 
kommunen och institutionaliserade arenor för att diskutera och förankra fattade 
beslut. Det har medfört att de intervjuade biståndshandläggarna och 
distriktssköterskorna, framför allt de som arbetar ”ute på fältet”, inte har haft en 
uttalad rangordning att luta sig emot i sina prioriteringar av de egna 
arbetsuppgifterna och därför uppfattat sig stå ensamma i sina beslut. 
 
Sedan denna studie genomfördes, har emellertid kommunen omorganiserats. I 
fråga om äldreomsorgen har både beslutsorganisationen avseende särskilt 
boende och fördelningen av dessa centraliserats för att åstadkomma likvärdiga 
och rättvisa beslut. Det betyder att det teoretiskt föreligger andra förutsättningar 
för institutionaliserade möten mellan politiker och tjänstemän, vilket ger större 
möjligheter att mejsla fram kriterier för prioriteringar på olika nivåer. Öppna 
kriterier för prioriteringar och klargörandet av målen för dessa skulle även till en 
del kunna underlätta arbetsvillkoren för berörda parter. Huruvida detta sker få 
bli föremål för framtida studier. 
 
De striktare bedömningskriterier för att erhålla särskilt boende, som införts 
sedan denna studie genomfördes, har emellertid inte visat sig vara helt 
invändningsfria. Som ett exempel kan nämnas att Äldreombudsmannen i 
Uppsala kommun intervjuades i Upplandsradion den 18 maj 2004 med 
anledning av att äldre med psykiska besvär, som ångest och hallucinationer, inte 
beviljas särskilt boende idag förrän efter överklagande till länsrätten. Det 
framkom även att antalet sådana överklaganden ökat markant sedan år 2002, och 
att länsrätten bifallit flera av dessa. 
 
Inom äldreomsorgen kommer det med stor sannolikhet att ställas krav på mer 
öppna prioriteringar i framtiden.  
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Det kommer även att gälla särskilda boendeformer, eftersom Socialstyrelsen i 
sin senaste lägesrapport har konstaterat en ”oroväckande” snabb minskning av 
antalet platser i äldreboenden i en stor del av landets kommuner. I rapporten 
varnas också för att risken är stor för en successiv kvalitetsförsämring för 
brukarna på grund av dessa nedskärningar, såvida inte detta kompenseras av 
ytterligare resurser till hemvården (Socialstyrelsen 2004, 8, 36). Som en 
belysning av detta kan nämnas att en nedskärning av äldreboenden planeras 
även i Uppsala kommun enligt Äldrenämndens uppdragsplan, vilket är en 
konsekvens av att Äldrenämnden inför framtiden prioriterar hemtjänst i ordinärt 
boende framför särskilt boende. Därför förordas striktare behovsbedömningar 
för särskilt boende och förändrade riktlinjer för tolkning och tillämpning av 
Socialtjänstlagen (Uppsala kommun 2003). 15 Hur sådana beslut, om de 
genomförs, står sig i relation till länsrättens tolkning av lagen respektive 
länsstyrelsens tillsyn avseende den enskildes rättssäkerhet, kommer att fordra 
ytterligare studier. 
 
 
4.3 Prioriteringar i framtiden – Avslutande reflexioner 
 
Spänningsfältet mellan betoning av de äldres upplevda trygghet och betoning på 
omvårdnadsbehov, ser jag som ett av äldreomsorgens dilemman även inför 
framtiden. Begreppet trygghet är som framgått ett viktigt begrepp i de nationella 
målen för äldrepolitiken (Prop. 1997/98:113) och även i Socialtjänstlagen (se 5 
kap. 4§). I Äldreberedningens slutbetänkande, Senior 2005, föreslås 
trygghetsmålet som ett nyckelbegrepp och viktigt mål för den framtida 
nationella äldrepolitiken tillsammans med det s k utvecklingsmålet, som innebär 
ett mer uttalat individperspektiv än tidigare (SOU 2003:91, 177). 
 
Brist på ekonomiska resurser och brist på särskilda boenden torde ändå leda till 
allt striktare bedömningskriterier och en ”insnävning” av vilka behov som ska 
berättiga till särskilt boende. Även om det därmed blir en mer ”rättvis” 
fördelning, riskerar utgångspunkten i de individuella omständigheterna och 
hänsynen till individens trygghet, som Socialtjänstlagen förutsätter, försvagas 
till förmån för strikta och mätbara bedömningskriterier på omvårdnadsbehov (jfr 
Blomberg & Petersson 2003; SOU 2003:91). Det individuella trygghetsbehovet 
kan riskera att ställas mot mätbara omvårdnadskriterier. 
 
Huruvida äldres rätt till trygghet ska kunna tillgodoses tillsammans med ökade 
prioriteringskrav tillhör därför en av de mer brännande framtidsfrågorna, 
eftersom betoning av trygghet kan komma i konflikt med prioriteringskriterier 
utifrån mätbara omvårdnadsbehov.  

                                                 
15Beslut i fullmäktige avseende detta har inte fattats ännu, i maj 2004. 
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Än viktigare blir då de etiska ställningstagandena. Eftersom begreppet trygghet 
är ett begrepp med många tolkningsmöjligheter kan det emellertid vara svårt att 
prioritera utifrån detta begrepp i jämförelse med omvårdnadsbehov. En 
angelägen forskningsuppgift är därför att studera om, och i så fall på vilket sätt, 
individens trygghetsbehov tillgodoses i relation till omvårdnadsbehov i olika 
prioriteringssituationer inom äldreomsorgen. 
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Bilaga 1 
 
UTDRAG UR SOCIALTJÄNSTLAG 2001:453 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. 
 
3 kap. Socialnämndens uppgifter 
5§ Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans md 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. 
6§ Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst 
underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 
 
4 kap. Rätten till bistånd 
1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
5 kap. Avseende Äldre människor 
4§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjligheter att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. 
5§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. 
 
5 kap. Avseende Människor med funktionshinder 
7§ Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 
att leva som andra. 
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 
bo på ett sätt som är anpassat till hans eller hennes behov av särskilt stöd. 
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 
 
11 kap. Handläggning av ärenden 
1§ Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på 
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden. 



 

  

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande 
skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 
5§ Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, 
vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder 
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. 
 
13 kap. Tillsyn över socialtjänsten 
2§ Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet ansvarar för. 
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