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Förord 

Socialstyrelsen har sedan 2007 regeringens uppdrag att utveckla ett  
nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om 
äldre. I uppdraget ingår att genomföra en årlig kommun- och enhetsunder-
sökning, att utveckla tillgången till data samt att utveckla nationella indika-
torer avseende kvalitet och effektivitet ur de äldres perspektiv. År 2009 ut-
vidgades uppdraget till att omfatta alla områden inom socialtjänsten. Arbetet 
sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i sam-
råd med Vårdföretagarna och Famna.  

Huvuddelen av resultaten från kommun- och enhetsundersökningen pub-
liceras i Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats. Äldreguiden riktar sig 
till personer över 65 år som behöver vård och omsorg och till deras anhö-
riga. Syftet är att informera om vad olika äldreboenden och hemtjänster i 
landet kan erbjuda, som ett underlag för val av utförare. Uppgifterna i 
Äldreguiden ska ses som ett komplement till kommunernas egen  
information till de äldre. De resultat från kommun- och enhetsundersök-
ningen som inte vänder sig direkt till de äldre och deras anhöriga presente-
ras på Socialstyrelsens webbplats under öppna jämförelser. 

Denna rapport presenterar resultat från kommun- och enhetsundersök-
ningen och riktar sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom vård och 
omsorg men också andra intressenter som vill veta mer om vården och om-
sorgen om äldre. 

Öppna jämförelser och Äldreguiden skulle inte vara möjliga att publicera 
utan det omfattande arbete som kommunernas och enheternas kontaktperso-
ner har lagt ner på att besvara frågorna i undersökningen. Totalt har omkring 
5 000 respondenter varit involverade i arbetet. En referensgrupp bestående 
av representanter från olika kommuner och stadsdelar och brukarföreträdare 
har lämnat värdefulla bidrag. En arbetsgrupp från nätverket Nikola har 
medverkat vid utvecklingen av indikatorer för personer med urininkontinens 
i särskilt boende.  

Följande personer har deltagit i arbetet med kommun- och enhetsunder-
sökningen: Marianne Lidbrink (projektledare), Ann-Marie Ahlberg, Homan 
Amani, Lina Boberg, Carolin Holm, och Kerstin Westergren från Socialsty-
relsen samt Helena Henningson från SKL. Ansvarig enhetschef är Mona 
Heurgren.  

 
 

Petra Otterblad Olausson 
Avdelningschef 
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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar resultatet från den kommun- och enhetsundersök-
ning om vård och omsorg om äldre som Socialstyrelsen genomförde hösten 
2012. Undersökningen har två syften, dels att ge underlag till Socialstyrel-
sens webbaserade Äldreguide som riktar sig till allmänheten, dels att ge un-
derlag till öppna jämförelser för kommunernas verksamhetsutveckling inom 
äldreomsorgen.  

Kommun- och enhetsundersökningen är den enda datakällan på nationell 
nivå för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå av hemtjänstverksamheter och 
särskilda boenden.  

Totalt har 97 procent av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö deltagit i undersökningen.  

Viktiga resultat från kommun- och enhetsundersökningen 
• 37 procent av kommunerna och stadsdelarna i undersökningen garanterar 

att den som använder sitt trygghetslarm i ordinärt boende kan, när behov 
finns, får hjälp av personal på plats inom 30 minuter. 46 procent av 
kommunerna ger inga garantier alls.  

• 65 procent av äldre i särskilt boende har tillgång till styrke- och balans-
träning minst en gång per vecka. Målet är att samtliga enheter ska kunna 
erbjuda denna typ av träning. 

• 20 procent av personer i särskilt boende över 75 år och 18 procent i hem-
tjänst använder tio eller fler läkemedel. Användningen i särskilt boende 
är nästan dubbelt så hög jämfört med hela befolkningen över 75 år. Per-
soner med omfattande läkemedelsbehandling löper en ökad risk att dö el-
ler att behöva söka vård akut. 

• 36 procent av personer med hemtjänst har fått minst ett av sina beslut 
uppföljda av kommunernas handläggare under perioden 1 april till 30 
september. Motsvarande uppgift för särskilt boende är 14 procent. Målet 
är att samtliga personer som har beslut, regelbundet får en uppföljning.  

• Varje heltidsanställd handläggare i kommunerna har i genomsnitt ansvar 
för 161 personer som är 65 år eller äldre. Handläggarna fattar beslut om 
insatser enligt socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst, dag-
verksamhet och särskilt boende.  

 
Socialstyrelsens undersökning visar att långt ifrån alla äldre personer får 
möjlighet att utvärdera sin äldreomsorg tillsammans med ansvarig handläg-
gare. Varje handläggare har ansvar för många personer och de nya bestäm-
melserna avseende bemanning i särskilt boende som införs år 2014 innebär 
fler och nya uppgifter. Färre än hälften, 46 procent, av kommunerna och 
stadsdelarna som ingick i undersökningen har en plan för handläggarnas 
kompetensutveckling. Socialstyrelsen anser att biståndshandläggarna måste 
ges bättre förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter.  
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Register är att föredra  
Socialstyrelsens målsättning är att på sikt kunna hämta fler uppgifter via 
befintlig statistik och befintliga register. Uppgifter om fall, trycksår och un-
dernäring, som tidigare ingick i kommun- och enhetsundersökningen, kan 
nu hämtas från kvalitetsregistret Senior Alert. Frågor om dessa områden 
fanns därför inte med i enkätundersökningen från 2012. Socialstyrelsen har 
flera olika uppdrag som tillsammans syftar till att åstadkomma en utveck-
ling av statistiken. Det handlar bland annat om utveckling av Socialstyrel-
sens patientregister och införande av ett behovs- och processorienterat ar-
betssätt med stöd av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshin-
der och hälsa). 
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God kvalitet i vården och omsorgen 
från äldres perspektiv 

Rapportens innehåll och syfte 
I denna rapport redovisas resultat från kommun- och enhetsundersökningen 
som Socialstyrelsen genomförde under hösten 2012. Undersökningens 
främsta syfte är att inhämta uppgifter av intresse för äldre personer som be-
höver vård och omsorg. De flesta uppgifterna är publicerade i den nya 
Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats. Äldreguiden innehåller infor-
mation om hemtjänstverksamheter och boenden på enhetsnivå. Kommun- 
och enhetsundersökningen samlar även in uppgifter om kommunernas förut-
sättningar att bedriva god vård och omsorg och har verksamheter och be-
slutsfattare som målgrupp. Dessa uppgifter publiceras på Socialstyrelsens 
webbplats/öppna jämförelser.  

I rapporten finns också information om läkemedelsförskrivningen till per-
soner i särskilt boende och personer som hade hemtjänst den 1 oktober 
2012. Detta är den första redovisningen som beskriver förskrivningen för 
personer med hemtjänst. 

I Äldreguiden finns även några resultat från undersökningen Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?[1]. Dessa svar redovisas dock endast på kom-
munnivå. Socialstyrelsen planerar att presentera resultat om vad de äldre 
själva tycker om äldreomsorgen på enhetsnivå, vilket kommer att vara möj-
ligt inom en snar framtid. Metodbeskrivningen innehåller de uppgifter om 
vad äldre tycker om äldreomsorgen som har tagits med i Äldreguiden.  

Syftet med denna rapport är att motivera valet av indikatorer och att be-
skriva dem och hur arbetet med kommun- och enhetsundersökningen gick 
till mer utförligt.  Rapporten vänder sig till ansvariga i de kommunala verk-
samheterna och till alla respondenter vid de olika enheterna som har deltagit 
i kommun- och enhetsundersökningen 2012. 

Nyheter  
Nytt är bland annat att det finns: 
• uppgifter om vad en enhet kan erbjuda, exempelvis tillgång till styrke- 

och balansträning 
• uppgifter om vad kommunerna kan utlova, exempelvis om trygghetslarm 
• uppgifter om biståndshandläggarnas förutsättningar att handlägga och 

följa upp biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för personer 65 år och 
äldre.  

Vad vill äldre veta om äldreomsorgen? 
Innehållet i nya Äldreguiden bygger till stor del på resultatet av två olika 
förstudier som Socialstyrelsen publicerade under 2011 och 2012 [2, 3]. 
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Rapporterna visar vad äldre personer vill veta om äldreomsorgen. Det fram-
kommer bland annat att äldre vill ha information om:  
• personalen och deras kompetens, liksom om tillgången till läkare och 

sjuksköterskor 
• förekomst av specialistkompetens för demenssjukdomar – det kan vara 

avgörande för valet av boende  
• relationen mellan den äldre personen och personalen, enskilda personer i 

personalgruppen är ofta mer betydelsefulla än vem som är utförare, och 
de äldre föredrar låg personalomsättning 

• förändringar och vad som planeras och man vill kunna nå personalen via 
telefon 

• maten och förekomsten av olika aktiviteter 
• då äldreomsorg drivs i enskild regi, är det viktigt med information om 

vilka företag som ansvarar för driften och vad de står för 
• vad andra tycker om enheten, andra kan i det här fallet vara både äldre 

personer och personal  
• jämförbara och aktuella uppgifter om äldreomsorgen, som är framställda 

av en opartisk avsändare. 
 
Sammanfattningsvis speglar önskemålen till stor del en beskrivning av för-
utsättningarna för god vård och god kvalitet i socialtjänsten. För att inform-
ationen ska vara ändamålsenlig för enskilda individer måste uppgifterna 
beskriva verksamheten på enhetsnivå. Socialstyrelsen har stämt av innehål-
let med en referensgrupp bestående av representanter för pensionärsorgani-
sationer och andra intresseorganisationer. För mer information, se avsnittet 
om metoder.  

Vad är en enhet?  
Enheterna som presenteras i Äldreguiden är en avgränsad del av verksam-
heten. Kommunerna avgör hur enheterna ska presenteras men tanken är att 
medborgarnas informationsbehov ska tillfredsställas på bästa sätt. Ofta utgör 
en byggnad en avgränsad enhet och beroende på storlek kan enheten delas 
in i olika avdelningar. Enhetsindelningen kan vara funktionell (t.ex. ett de-
mensboende eller en hemtjänst som enbart erbjuder personlig omvårdnad) 
eller organisatorisk (t.ex. den utförare som ansvarar för en verksamhet). 
Ibland passar det med en geografisk indelning, speciellt för en utförare av 
hemtjänst.  

I Äldreguiden ingår enheter som erbjuder individuellt behovsprövade in-
satser enligt socialtjänstlagen till personer som är 65 år och äldre. Enheter 
med färre än fyra personer har uteslutits.  

Vad är god kvalitet? 
Kvalitet är ett komplext begrepp som inte låter sig beskrivas så lätt. Orsaken 
är att kvalitet betyder olika saker i olika sammanhang för olika personer. 
Kvaliteten i en verksamhet beror bland annat på personalens bemötande, 
vilken kompetens som finns för att genomföra vården och omsorgen samt 
hur den genomförs. Verksamheten styrs av lagstiftning och nationella styr-
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dokument. Som vägledning finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitet. Den visar hur verk-
samheterna kan uppnå god kvalitet inom olika områden.  

God kvalitet i socialtjänsten och god vård 
Socialstyrelsens handbok om ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-
bete syftar till att ge stöd för hur föreskrifterna och råden för ledningssystem 
ska tillämpas[4]. Den som bedriver verksamhet måste ha klargjort innehållet 
i den verksamhet som bedrivs och vilka krav och mål som gäller för att 
kunna beskriva vad som är kvalitet. Socialstyrelsen har definierat ett antal 
områden som övergripande beskriver vad som är kvalitet inom socialtjäns-
ten1  respektive vården.  God kvalitet i socialtjänsten handlar om verksam-
heter som strävar efter att åstadkomma  
• självbestämmande och integritet  
• trygghet och säkerhet 
• helhetssyn och samordning.  
 
Verksamheter som håller god kvalitet ska också vara  
• kunskapsbaserade  
• tillgängliga  
• effektiva.  

 
God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska 
vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resul-
tat och kostnader. Innehållet överensstämmer i hög grad med områdena för 
god kvalitet i socialtjänsten. De viktiga förutsättningarna för god vård kan 
delas in i sex områden 
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
• säker hälso- och sjukvård 
• patientfokuserad hälso- och sjukvård 
• effektiv hälso- och sjukvård 
• jämlik hälso- och sjukvård 
• hälso- och sjukvård i rimlig tid. 
 
Dessa övergripande områden ger en teoretisk överbyggnad, och tillsammans 
med förstudierna om vad äldre vill veta har de varit vägledande för arbetet 
med att utveckla innehållet i kommun- och enhetsundersökningen. I denna 
rapport sorteras indikatorerna in under de olika områdena i syfte att under-
lätta läsandet, även om vissa indikatorer skulle kunna höra till flera olika 
områden. Dessutom ingår områdena 
 
 

1 Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 
personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 
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• mat och måltider 
• aktivitet och träning. 

Ytterligare beskrivning av god vård och omsorg 
Socialstyrelsen utreder för närvarande, inom ramen för ett särskilt rege-
ringsuppdrag, möjligheten att göra en precisering av de olika områdena för 
god vård och omsorg för äldre.  Syftet är att erhålla en tydligare bild av vad 
som avses med god kvalitet och att ta fram en beskrivningsnivå som kan 
användas som stöd för huvudmännen och andra nationella intressenter i kva-
litetsarbetet.  

Vad är en kvalitetsindikator? 
En kvalitetsindikator kan användas för att mäta och följa olika aspekter av 
olika områden i vården och omsorgen. Det är viktigt med stöd i forskning 
eller, när sådan saknas, i beprövad erfarenhet, för att veta att det som mäts 
med en indikator är relevant, dvs. att indikatorn är valid. Begrepp, popula-
tion och mätperiod ska vara definierade, vilket betyder att indikatorn ska 
vara reliabel. Indikatorn ska också ange en riktning så att höga respektive 
låga värden blir uttryck för bra eller dålig kvalitet. Dessutom ska huvud-
mannen eller utföraren kunna påverka resultatet.  

En indikator kan mäta strukturer eller vad som behövs i vården eller om-
sorgen. Strukturfrågor kan oftast besvaras med ett ja eller nej. En processin-
dikator mäter genomförda handlingar och resultatindikatorer mäter vad som 
har uppnåtts för personer som får vård och omsorg.  

Indikatorn bör också ha en målnivå, såsom strukturindikatorer som t.ex. 
visar om en rutin finns eller inte. Men många gånger är det omöjligt att slå 
fast ett visst mål för en indikator eftersom de berörda äldre personerna har 
olika förutsättningar. I stället kan man jämföra resultatet med vad andra 
verksamheter åstadkommer, och om andra har bättre resultat kan det i sig 
vara en inspirationskälla för verksamhetsutveckling.    

Vad är öppna jämförelser i förhållande till 
Äldreguiden?  
Öppna jämförelser är återkommande indikatorbaserade jämförelser av kvali-
tet och resursförbrukning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folk-
hälsa, och de redovisas på regional nivå samt landstings-, kommun- eller 
enhetsnivå. En styrka i öppna jämförelser är att information från olika källor 
sammanställs på ett och samma ställe med syfte att ge en överblick över 
verksamheterna. Syftet med öppna jämförelser är att öka insynen i de of-
fentligt finansierade verksamheterna och att ge de ansvariga underlag för att 
utveckla, förbättra, följa upp och analysera sina resultat samt lära sig av 
dem. Målgruppen är verksamheter, beslutsfattare och professioner.  

”Kunskapshjulet” i diagram 1 beskriver hur Socialstyrelsens olika upp-
drag, tillsammans med det arbete som görs lokalt och regionalt, syftar till att 
bidra till en god hälsa, vård och omsorg. Nationella uppföljningar och jäm-
förelser utgör även en grund för analyser på lokal nivå. Att kunna jämföra  
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sig med andra kommuner eller enheter kan stimulera till kvalitetsutveckling.  
Nationella uppföljningar och jämförelser bidrar vidare till att förbättra kun-
skapsläget och att identifiera områden där Socialstyrelsen behöver vägleda 
och styra genom föreskrifter eller nationella riktlinjer.  

 
Diagram 1. Kunskapshjulet för god hälsa, vård och omsorg 

 

Öppna jämförelser beskriver verksamheter som också ingår i Äldreguiden. 
De båda produkterna har dock olika syften och målgrupper och det har en 
avgörande betydelse för innehållet. Öppna jämförelser innehåller mått som 
beskriver vad som kan göras för att uppnå god kvalitet (processmått).   

Äldreguiden innehåller däremot till stor del uppgifter som beskriver förut-
sättningarna för god kvalitet (strukturmått). Bägge produkterna innehåller 
uppgifter från undersökningen om äldres uppfattning om äldreomsorgen 
(resultatmått). 

Utveckling av indikatorer 
Socialstyrelsen har under det senaste året utvecklat indikatorer på flera olika 
områden inom vården och omsorgen om äldre, bland annat för urininkonti-
nens bland personer i särskilt boende samt för äldre personers måltidsmiljö i 
särskilt boende och i dagverksamhet. Dagverksamheter ingick inte i den 
kommun- och enhetsundersökning som rapporteras här. Socialstyrelsen har i 
stället utrett vad som erbjuds i denna verksamhet och hur kommunerna or-
ganiserar den. Syftet är att få fram ett underlag som grund för arbetet med 
att utveckla relevanta indikatorer. Ett 60-tal kommuner och många fler verk-
samheter har deltagit i arbetet som kommer att publiceras under försomma-
ren 2013.   

Arbetet med att utveckla öppna jämförelser inom området äldre är en del 
av ett regeringsuppdrag som omfattar flera olika områden inom socialtjäns-
ten. Hela uppdraget ska slutrapporteras i slutet av 2014.  
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Äldreguiden innehåller inte allt 
Innehållet i Äldreguiden är inte heltäckande, utan det finns flera andra mät-
bara aspekter som också beskriver vad äldre vill veta om äldreomsorgen. 
Det handlar t.ex. om personkontinuitet, hemtjänstpersonalens utbildning, 
anhörigstöd, mer om mat och måltider samt mun- och tandhälsa. Dessutom 
vill många äldre ha en mer detaljerad beskrivning av ett boende så att det 
framgår hur många avdelningar eller gruppboenden för personer med de-
menssjukdomar som det finns på varje enhet.  

Äldreguiden ska ses som ett komplement till den information som kom-
munerna själva tillhandahåller om de olika verksamheterna i kommunerna.  
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Redovisning av resultat 

Kommun- och enhetsundersökningen om äldres vård och omsorg år 2012 
innehåller frågor som rör kommunernas ansvar för vård och omsorg om 
äldre samt om hemtjänstenheter och särskilda boenden för personer 65 år 
och äldre som får insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppgifterna sam-
lades in hösten 2012 genom tre olika enkäter som skickades till kommuner-
na och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt till hemtjänst-
verksamheter och särskilda boenden i hela landet.  

97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna svarade på frå-
gorna som var riktade direkt till dem. Uppgifter om särskilda boenden och 
hemtjänstverksamheter finns från samtliga kommuner utom en, Hofors 
kommun. Svaren kommer från  
• nästan 2 000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hem-

tjänstenheterna som tog emot enkäten 
• drygt 2 600 boenden, vilket motsvarar 95 procent av de särskilda boende-

enheterna som erhöll enkäten. 
 
I denna rapport presenteras följande uppgifter: 
• för hemtjänstverksamheter finns fyra beskrivande uppgifter med allmän 

information om varje enhet och 16 indikatorer, varav sex presenteras på 
enhetsnivå. Samtliga uppgifter och indikatorer publiceras i Äldreguiden 

• för särskilda boenden finns fem beskrivande uppgifter med allmän in-
formation om varje enhet och 25 indikatorer, varav 17 presenteras på en-
hetsnivå. Samtliga uppgifter och indikatorer publiceras i Äldreguiden 

• för kommunerna och stadsdelarna finns tolv indikatorer som bland annat 
beskriver kommunernas arbete som myndighet inom äldreomsorgen, 
dessa publiceras på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser. 

 
I bilaga 2 finns en sammanställning av samtliga uppgifter och indikatorer. 
Enheternas driftsform, kommunal eller enskild regi, framgår av den all-
männa informationen. När utföraren är enskild, finns företagets namn med i 
presentationen. 

Dessutom finns i rapporten en sammanställning av de kommuner som till-
lämpar lagen om valfrihetssystem, LOV, och vilka olika verksamhetsområ-
den som använder LOV. 

De flesta data beskriver förhållandena den 1 oktober 2012. Flera uppgifter 
är nya och det är möjligt att göra jämförelser över tid endast för ett fåtal 
indikatorer.   
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Allmän information om enheterna i Äldreguiden 

Typ av hjälp i hemtjänsten  
I Äldreguiden finns tre olika typer av hemtjänstverksamheter som beskrivs 
utifrån insatserna de erbjuder: 
• service 
• personlig omvårdnad 
• service och personlig omvårdnad. 
 
Totalt hade 198 700 personer beslut om hemtjänst i de verksamheter som 
ingick i undersökningen. De allra flesta verksamheterna, 93 procent, redovi-
sar att de erbjuder både service och personlig omvårdnad.  

Typ av boende 
Äldreguiden innehåller beskrivningar av olika typer av boenden:  
• allmän vård och omsorg med 46 000 personer 
• boenden med gruppboende för personer med demenssjukdomar med 

29 900 personer 
• servicehus med 9 900 personer 
• korttidsplatser på särskilda boenden med drygt 3 800 personer 
• korttidsboenden enbart för personer som vistas kortare perioder 
• i boendet 3 200 personer.  
 
Det framkommer att det är vanligast att personer med behov av korttidsbo-
ende, vistas i boenden som har denna typ av platser integrerade med någon 
annan typ av permanent särskilt boende. Totalt bor nästan 92 900 personer i 
de särskilda boenden som besvarade frågorna i undersökningen.    

Antal platser 
De särskilda boenden som ingick i undersökningen hade 97 100 platser den 
1 oktober 2012. Skillnaden mellan antalet platser och antalet personer i sär-
skilt boende beror på att undersökningen inte inkluderar personer som är 64 
år och yngre. Den 1 oktober 2012 bodde omkring 4 100 personer yngre än 
65 år i permanent särskilt boende och 1 100 personer hade beslut om kort-
tidsvistelse. Vid några enheter användes inte alla platser, och kommentarer-
na illustrerar en äldreomsorg i ständig förändring.   
 

Verksamheten håller på med renovering av badrummen. Detta 
innebär att 50 % av boende är evakuerade i olika enheter. 
 
Under tiden 24 sept - 14 oktober låg vi under avveckling av tre 
enheter/våningar.  
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Enskild eller kommunal  
Socialstyrelsen frågade efter enheternas regiform den 1 oktober 2012. 
Kommunal regi betyder att verksamheten bedrivs som en del av den kom-
munala förvaltningsorganisationen med en nämnd som direkt ansvarig. Här 
ingår också verksamheter som drivs i form av intraprenader. Enskild regi 
betyder att verksamheten bedrivs av bolag (inklusive kommunala bolag), 
stiftelser, kooperativ, föreningar m.m. Här ingår också verksamheter som 
drivs i entreprenadformer.  

27 procent av hemtjänstverksamheterna drivs i enskild regi, liksom 15 
procent av de särskilda boendena som ingår i undersökningen. Det är en 
liten ökning jämfört med 2011. 

Andelen hemtjänstverksamheterna i enskild regi 2012, motsvarar 16 pro-
cent av antalet personer med hemtjänst. Det är en lägre andel jämfört med 
2011, vilket kan förklaras med att undersökningen 2012 omfattade fler per-
soner än föregående år. År 2011 inkluderades enbart personer med service 
och personlig omvårdnad. I den senare undersökningen ingick också perso-
ner med beslut om trygghetslarm, matdistribution, ledsagning m.m. I särskilt 
boende syns ingen anmärkningsvärd förändring.  

Tabell 1. Andel verksamheter och personer i enskild regi i hemtjänst och särskilt 
boende, 2011 och 2012 (procent) 

        Hemtjänst       Särskilt boende 

År 2011 2012 2011 2012 
Andel verk-
samheter 
 
Andel personer 
 

 
24 

 
17 

 
27 

 
16 

 
14 

 
18 

 
15 

 
18 

Trygghet och säkerhet 
Kvalitetsområdet trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt 
gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet 
och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psy-
kisk skada förhindras genom förebyggande arbete. Området härleds också 
till säker hälso- och sjukvård som innebär att vårdskador förhindras genom 
ett aktivt riskförebyggande arbete.  

Följande indikatorer från undersökningen 2012 mäter främst aspekterna 
trygghet och säkerhet  
• hur snabbt kommunen kan garantera kontakt vid användning av trygg-

hetslarm 
• hur snabbt kommunen kan garantera att den enskilde får hjälp vid an-

vändning av trygghetslarm när behov finns 
• andel personer i permanent särskilt boende med aktuell basal utredning 

avseende urinläckage 
• andel personer i permanent särskilt boende med individuellt utprovade 

inkontinenshjälpmedel 
• antal läkemedelsgenomgångar i det särskilda boendet. 
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Hit hör också två indikatorer om läkemedelsförskrivningen till personer med 
hemtjänst och till personer i permanent särskilt boende: 
• andel personer 75 år och äldre som har tio eller fler läkemedel 
• andel personer 75 år och äldre som har olämpliga läkemedel. 
 
Dessa två indikatorer bygger på uppgifter från Socialstyrelsens läkemedels-
register och från Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre 
den 1 oktober 2012. 

Tid från larm till kontakt  
Enligt Hjälpmedelsinstitutets undersökning från 2011 finns det omkring 
200 000 trygghetslarm i Sverige. Ett trygghetslarm kan bidra till att ge 
trygghet, men bara om larmet fungerar som det ska och de äldre alltid kan få 
kontakt med larmcentralen när de behöver hjälp [5]. Tiden från larm till 
kontakt och tiden från kontakt till besök beror inte enbart på kommunernas 
organisering och geografi, utan det spelar också roll vilken kommunika-
tionslösning som kommunerna har valt. Kommunikationen för trygghets-
larmen går antingen via det vanliga telenätet, det mobila nätet eller över ip-
telefoni. Därför är det viktigt att kommunerna har kunskap om vilka brister 
och risker som är kopplade till just deras kommunikationslösning.  

  
Beskrivning av indikatorn 

• Kommunen kan garantera kontakt när den enskilde i ordinärt boende 
använder sitt trygghetslarm. 

Svarsalternativ: Ja eller nej, garanti lämnas inte. Om ja, ange tiden. 
Redovias med intervallerna en, fem, 20 eller mer än 20 minuter. 
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – hemtjänst/trygghetslarm och på 
Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
169 av 312 (54 procent) kommuner respektive stadsdelar svarade att de kan 
lämna en garanti.  

Tabell 2. Förekomst av tidsgarantier för kontakt vid larm inom olika tidsintervaller, 1 
oktober 2012 

 Inom 1 
minut 

Inom 5 
minuter 

Inom 20 
minuter  

Mer än 20 
minuter 

Lämnar 
inte ga-
ranti 

Antal 
kommuner/ 
stadsdelar 

 
74 

 
60 

 
11 

 
24 

 
143 

Tid från kontakt vid larm till besök 
Trygghetslarmet innebär att den äldre ska kunna få kontakt med personal 
om det behövs, men för att kunna känna sig trygg är det också viktigt att 
veta hur snart hjälpen kan komma. Därför fick kommunerna och stadsdelar-
na ange om de kan garantera en maximal inställelsetid när behov av hjälp 
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finns, dvs. hur snabbt någon av personalen som kan hjälpa kan finnas på 
plats hos den som larmade.  
 
Beskrivning av indikatorn 

• Kommunen kan garantera att den enskilde får hjälp vid konstaterat 
behov när den enskilde har larmat. 

Svarsalternativ: Ja, eller nej, garanti lämnas inte. Om ja, ange tiden.  
Redovisas med intervallerna 20, 30, 45 eller mer än 45 minuter. 
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – hemtjänst/trygghetslarm och på 
Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
168 av 312 (54 procent) kommuner respektive stadsdelar svarade att de kan 
lämna en sådan garanti. Uppgiften finns publicerad i Äldreguiden – hem-
tjänst, trygghetslarm.  

Tabell 3. Förekomst av tidsgarantier för inställelsetid vid larm, när behov av hjälp 
har konstaterats, 1 oktober 2012 

 Inom 20 
minuter 

Inom 30 
minuter 

Inom 45 
minuter  

Mer än 45 
minuter 

Lämnar 
inte ga-
ranti 

Antal 
kommuner/ 
stadsdelar 

 
11 

 
105 

 
30 

 
22 

 
144 

 
Flera av kommunernas kommentarer visar att det är vanligt med bestämmel-
ser för trygghetslarmen, liknande dem som efterfrågades. Allmänheten in-
formeras dock inte alltid om kommunernas målsättning. En respondent skri-
ver: 
 

Gällande inställelsetid efter ett larm så har vi ingen formell ga-
ranti på detta men hemvårdschefen har ändock en målsättning 
att personalen ska infinna inom senast 30 minuter efter kontakt. 

Indikatorer för urininkontinens 
Urininkontinens är ett av våra stora folkhälsoproblem. Totalt beräknas mer 
än 50 miljoner människor i världen besväras av urinläckage minst en gång 
per vecka, och i Sverige rör det sig om cirka 500 000 av den vuxna befolk-
ningen. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i olika uppföljningar konsta-
terat att få äldre personer med inkontinensproblem har fått en förklaring på 
problemet och behandlingen är i första hand inriktad på inkontinenshjälp-
medel, utan någon föregående utredning. Urinvägsinfektioner samt vården 
och omsorgen av personer med urininkontinens orsakar stora kostnader i 
verksamheterna. I syfte att undvika vårdskador är det viktigt att identifiera 
personer med urinläckage och erbjuda en basal utredning om de inte har fått 
någon tidigare. Utprovningen och förskrivningen av inkontinenshjälpmedel 
sker utifrån den enskilde personens behov.  

Ovanstående finns beskrivet i ett kunskapsunderlag om urininkontinens 
framtaget i samarbete med experter på området[6]. 
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Beskrivning av indikatorerna 
• Andel personer med en aktuell basal utredning avseende urinläck-

age. 
Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten med en aktuell basal utredning avseende urinläckage den 1 ok-
tober 2012.  
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten med urinläckage den 1 oktober 2012. 

Aktuell: För att vara aktuell ska utredningen inte vara äldre än tolv måna-
der. En årlig uppföljning innebär att förskrivaren kontrollerar att symtomen 
inte har förändrats sedan den förra utredningen och att hjälpmedlet fortfa-
rande fungerar tillfredsställande. Alla moment i en basal utredning behöver 
därför inte upprepas för att den ska räknas som aktuell. 
 

• Andel personer med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel. 
Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel den 1 okto-
ber 2012.  
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten som använde inkontinenshjälpmedel den 1 oktober 2012.  

Med inkontinenshjälpmedel avses i frågan enbart olika absorberande pro-
dukter. Frågorna ställdes för första gången i kommun- och enhetsundersök-
ningen, och därför fick respondenten möjlighet att ange hur uppgiften hade 
hämtats in. De svar som byggde på ett skattat antal enligt respondenterna, 
har inte tagits med i undersökningen. Enbart personer i permanent särskilt 
boende inkluderades. 

Målet är att nå ett så högt resultat som möjligt för bägge indikatorerna. 
Uppgifterna redovisas på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser. 

När samtliga enheter i en kommun har skattat uppgifterna, redovisas inget 
resultat.  
 
Frågorna om urininkontinens besvarades av drygt 2 300 enheter. Det mot-
svarar 87 procent av enheterna i undersökningen. En del av dem som inte 
besvarade frågorna angav att de valde att göra så av integritetsskäl. Cirka 
900 respondenter, motsvarande 39 procent, angav att de hade besvarat frå-
gorna genom att en uppskattning hade gjorts. Skattningen gjordes när 
dokumentation saknades eller när basal utredning inte kunde genomföras 
enligt beskrivningen i kunskapsunderlaget. I den basala utredningen ingår 
att göra en bedömning av urinblåsans funktion. För att kunna genomföra en 
sådan bedömning smärtfritt behövs en ultraljudsutrustning, som sjukskö-
terskorna i kommunerna inte alltid har tillgång till. Det framkom både vid 
direktkontakter med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och av kommenta-
rer till undersökningen:  
 

….fullständig basal utredning har inte  gjorts ….. Vi har inga 
möjligheter att utföra detta då vi saknar bladderscan och vi an-
ser det vara oetiskt att använda sig av RIK (ren intermittent ka-
tetrisering). 
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Det aktualiserar frågan om vad som ingår i det kommunala hälso- och sjuk-
vårdsansvaret. Sedan tiden för ÄDEL-reformens genomförande, då kommu-
nerna övertog en del av landstingens hälso- och sjukvårdsansvar har metod-
utveckling gjort det möjligt att tillhandahålla alltfler undersökningar och 
behandlingar utanför den slutna vården. Det är Socialstyrelsens uppfattning 
att den äldre personen ska ha tillgång till en smärtfri bedömning av urinblå-
sans funktion.  

Av de svar som lämnats uppgav enheterna att 47 procent av samtliga per-
soner med urinläckage i permanent särskilt boende hade en aktuell basal 
utredning med anledning av symtomet. Svar från 253 kommuner respektive 
stadsdelar redovisas. 84 procent har individuellt utprovade inkontinens-
hjälpmedel och här finns uppgifter från 262 kommuner respektive stadsde-
lar. 

 

 

Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende 
Felaktig läkemedelsbehandling låg bakom drygt en fjärdedel av alla vård-
skador i Socialstyrelsens vårdskadestudie från 2007 [7]. Många av skadorna 
skulle dock gå att undvika med regelbundet återkommande läkemedelsge-
nomgångar. En genomgång syftar till att åstadkomma en läkemedelsbehand-
ling anpassad till den enskildes förutsättningar och behov. 

Det är den behandlande läkaren som ansvarar för den medicinska behand-
lingen men personalen som dagligen möter den äldre personen bör alltid 
vara involverad i en läkemedelsgenomgång. Orsaken är att vissa tillstånd 
ibland kan behandlas icke-farmakologiskt. Exempelvis kan förstoppning 
och sömnbesvär behandlas med livsstilsförändringar i form av ändrad kost 
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eller ökad tillgång till aktiviteter och träning. I andra fall kan det t.ex. gälla 
beteendesymtom hos en person med en demenssjukdom, och då bör behovet 
av god omvårdnad och boendemiljö övervägas i stället för läkemedelsbe-
handling. 

 
Beskrivning av indikatorn 

• Andel personer i permanent särskilt boende och korttidsboende med 
aktuell läkemedelsgenomgång. 

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten som hade en aktuell genomgång av förskrivna läkemedel den 1 
oktober 2012. 
Nämnare: Totalt antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt 
SoL vid enheten den 1 oktober 2012.  
Aktuell: Ej äldre än tolv månader.  

Läkemedelsgenomgång: En metod för att analysera, följa upp och om-
pröva läkemedelsbehandlingen. Genomgången involverar den äldre och 
eventuella anhöriga liksom personalen i boendet. Syftet är att åstadkomma 
en behandling som är anpassad till den enskilde individens förutsättningar 
och behov. 

Målet är att nå ett så högt resultat som möjligt för indikatorn. 
Uppgiften publiceras i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialstyrel-

sens webbplats/öppna jämförelser. 
 
Andelen personer i riket som hade en aktuell läkemedelsgenomgång den 1 
oktober 2012 i permanent särskilt boende och korttidsboende var 73 pro-
cent. Det är en ökning från föregående år med fyra procent.  
Andelen personer som fått en läkemedelsgenomgång i Blekinge är betydligt 
lägre vid jämförelse med föregående år. 2011 hade 71 procent av personerna 
i särskilt boende en aktuell genomgång att jämföras med 43 procent 2012. 
Det framkommer, efter kontakt med en medicinskt ansvariga sjuksköterska, 
att landstinget Blekinge har tagit fram och börjat tillämpa en speciell modell 
för läkemedelsgenomgångar under 2012[8]. Modellen som utgår från Soci-
alstyrelsens definition av läkemedelsgenomgång, beskriver i detalj hur en 
sådan ska gå till och vad den omfattar. En förklaring till resultatet 2012 kan, 
enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterska som Socialstyrelsen varit i 
kontakt med, vara att det är endast de genomgångar som genomförts enligt 
Blekingemodellen som har dokumenterats och rapporterats till kommun- 
och enhetsundersökningen.   
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Från den 1 september 2012 gäller särskilda bestämmelser för läkemedelsge-
nomgångar enligt Socialstyrelsens ändringsförfattning 2012:9. Där före-
skrivs bland annat att personer 75 år och äldre som har ordinerats fem eller 
fler läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång när de flyttar till sär-
skilt boende och att genomgången ska följas upp varje år.  

Precis som tidigare år omfattade kommun- och enhetsundersökningen 
samtliga personer i särskilt boende, oavsett antal läkemedel som de an-
vände. Vid nästa kommun- och enhetsundersökning kommer gruppen att 
avgränsas i överensstämmelse med den nya föreskriften.   

Läkemedelsförskrivning i hemtjänsten och i särskilt boende 
Äldre människor löper särskilt hög risk för att drabbas av vårdskador på 
grund av olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling. Personer över 65 år 
med omfattande läkemedelsbehandling löper också en ökad risk för att dö 
eller behöva söka vård akut[9]. Antalet läkemedel är en värdefull riskmarkör 
att använda i screening inför förebyggande insatser, t.ex. läkemedelsgenom-
gångar, riktad patientinformation eller uppföljningar.  

Vissa läkemedel bör bara användas om det finns särskilda skäl för det 
[10]. Det gäller preparat som innebär hög risk för oönskade biverkningar 
hos äldre personer, t.ex. trötthet, lättare minnesstörning eller förvirring. De 
fyra läkemedlen är bensodiazepiner med lång halveringstid som ges mot 
oro, det smärtstillande medlet tramadol, sömnmedlet propiomazin samt lä-
kemedel med betydande antikolinerga effekter. Läkemedel med antikoli-
nerga effekter används vid flera olika tillstånd, bland annat vid smärta,  

Källa: Kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen 
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ångest eller för att dämpa symtom vid urininkontinens. Preparatens läkeme-
delsnamn är publicerade i Äldreguiden.  

 
Beskrivning av indikatorerna 

• Andel personer med hemtjänst eller i permanent särskilt boende som 
hade tio eller fler läkemedel. 

Täljare: Antal personer 75 år och äldre med verkställda beslut om hemtjänst 
eller permanent särskilt boende som hade tio eller fler läkemedel den 1 ok-
tober 2012. 
Nämnare: Antal personer 75 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
om hemtjänst eller permanent särskilt boende den 1 oktober 2012. 

• Andel personer med hemtjänst eller i permanent särskilt boende med 
olämpliga läkemedel.  

Täljare: Antal personer 75 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
om hemtjänst eller permanent särskilt boende med olämpliga läkemedel 
(minst ett av fyra olika typer av preparat) den 1 oktober 2012. 
Nämnare: Antal personer 75 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
om hemtjänst eller permanent särskilt boende den 1 oktober 2012. 
    De fyra typerna är bensodiazepiner med lång halveringstid, tramadol, 
propiomazin och läkemedel med antikolinerga effekter.  

Tidigare har 80 år använts som åldersgräns. Genom att utgå från gruppen 
75 år och äldre anpassas indikatorerna till förändringarna i författningen om 
läkemedelshantering (SOSFS 2012:9).  I hemtjänsten ingår personer med 
service eller personlig omvårdnad.  

Målet är ett så lågt resultat som möjligt för bägge indikatorerna på grupp-
nivå. Undantag kan dock alltid förekomma med hänsyn till individuella be-
hov.  

Datakälla: Läkemedelsregistret och Socialstyrelsens register över social-
tjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Uppgifterna är publicerade på kommun/stadsdelsnivå i Äldreguiden - 
hemtjänst och särskilt boende/läkemedel och på Socialstyrelsens webb-
plats/öppna jämförelser. I Äldreguiden finns en lista med namnen på de lä-
kemedel som har inkluderats i måttet olämpliga läkemedel.  
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11 procent av alla personer 75 år och äldre använde 10 eller fler läkemedel. 
I hemtjänst var motsvarande uppgift 18 procent och i särskilt boende 20 
procent. 
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10 procent av alla personer 75 år och äldre använde olämpliga läkemedel. I 
hemtjänsten var det 14 procent och i särskilt boende 13 procent.  
 

 
 
Socialstyrelsen valde att beskriva förskrivningen för personer som är 75 år 
och äldre, eftersom den nya bestämmelsen om läkemedelsgenomgångar 
gäller för den gruppen. Uppgifterna har tidigare handlat om förskrivning till 
personer som är 80 år eller äldre.  

Inflytande och delaktighet 
Området inflytande och delaktighet hör samman med kvalitetsområdet 
självbestämmande och integritet som innebär att den enskilde är delaktig, 
har inflytande och ges möjlighet till egna val. Området hänger också ihop 
med patientfokuserad hälso- och sjukvård som innebär att vården ges med 
respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och 
värderingar, och dessa vägs in i de kliniska besluten. 

Inflytande och delaktighet har stor betydelse för människors hälsa och 
livskvalitet. För att äldre personer ska kunna ha inflytande och vara del-
aktiga behövs närhet och socialt stöd, tillsammans med en strävan att invol-
vera den äldre personens sociala nätverk i vården och omsorgen.  

Det är en del av vad den personcentrerade omvårdnaden syftar till att 
åstadkomma, vilket beskrivs i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom [11]. Personcentrerad omvårdnad beskriver 
ett förhållningssätt och en organisationsform som bör tillämpas för alla olika 
inriktningar av vården och omsorgen. I SoL finns dessutom en bestämmelse 
om en nationell värdegrund för äldreomsorgen, och den innebär bland annat 

Källa: Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre, Socialstyrelsen 
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att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande.  

Äldreomsorgen bör även värna och respektera den äldre personens rätt till 
delaktighet. Rätten till delaktighet innebär t.ex. att uppmärksamma vikten av 
samråd och samförstånd kring omsorgens utförande. 

Socialstyrelsens undersökning 2012 innehåller ett antal indikatorer som 
främst mäter aspekterna inflytande och delaktighet i hemtjänsten och sär-
skilt boende. De är 
• förekomsten av rådsmöten 
• förekomsten av en kontaktperson 
• förekomsten av en fast vårdkontakt 
• förekomsten av en aktuell genomförandeplan 
• delaktighet att utforma sin aktuella genomförandeplan 
• uppföljningar av biståndsbeslut i hemtjänsten 
• uppföljningar av biståndsbeslut i permanent särskilt boende. 

Rådsmöten 
Vid ett rådsmöte eller ett ”boråd” har de äldre möjlighet att vara med och 
bestämma om gemensamma frågor som är viktiga för de boende vid enhet-
en. Det kan t.ex. handla om att planera för kommande aktiviteter eller att 
bestämma matsedeln för kommande vecka.  
 
Beskrivning av indikatorn 

• Förekomst av regelbundna möten (”boråd”) vid särskilda boenden, 
som syftar till att ge de äldre personerna i boendet möjlighet att vara 
med och bestämma i gemensamma frågor.  

Svarsalternativen var ja eller nej.  
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialsty-

relsens webbplats/öppna jämförelser. 
 
43 procent av de särskilda boendena svarade att de regelbundet anordnar så 
kallade borådsmöten.  

Kontaktperson och fast vårdkontakt 
De äldre kan ha en kontaktperson eller en fast vårdkontakt – en person som 
är speciellt utsedd för att svara på frågor som rör genomförandet av vården 
och omsorgen. Funktionen kan stå för personkontinuitet.  

Det är viktigt att rollen har legitimitet i organisationen och att vårdgivaren 
eller verksamhetschefen har beskrivit vad en kontaktperson respektive fast 
vårdkontakt förväntas ansvara för och vilka befogenheter som tillkommer 
[12]. Lika viktigt är det att informera den äldre personen och eventuella an-
höriga om rollens funktion[13].  
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Beskrivning av indikatorerna 
• Förekomst av fast personalkontakt, i allmänhet kallad kontaktperson, 

för frågor om personlig omvårdnad och service i hemtjänst och i sär-
skilt boende.  

• Förekomst av en fast kontakt med en legitimerad vårdpersonal vid 
boendet. 

Svarsalternativen var ja respektive nej för båda indikatorerna. 
Uppgifterna är publicerade i Äldreguiden – hemtjänst och särskilt boende. 

och på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
2012 var första gången som denna typ av uppgifter efterfrågades i kommun- 
och enhetsundersökningen. Enligt resultatet är det mycket vanligt att verk-
samheterna erbjuder personer med hemtjänst eller i särskilt boende en typ av 
fast kontakt, både inom omsorgen och i vården. 99 procent av enheterna i 
särskilt boende erbjuder en fast personalkontakt, kontaktperson, och en fast 
kontakt med en legitimerad personal i boendet. 96 procent av enheterna er-
bjuder en kontaktperson i hemtjänsten.  

Resultatet i kommun- och enhetsundersökningen kan jämföras med So-
cialstyrelsens uppföljning[14] av bestämmelsen om en fast vårdkontakt en-
ligt HSL 29 a §:  

 
Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodo-
ses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller 
om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast 
vårdkontakt för patienten. 

 
Socialstyrelsens uppföljning visar bland annat att det råder stor osäkerhet 
kring bestämmelsen, framför allt när det gäller hur den ska omsättas i prak-
tiken och vilka befogenheter den fasta vårdkontakten ska ha. Slutsatsen är 
att vårdgivarna behöver tydliggöra ansvaret och befogenheterna för den 
fasta kontakten, särskilt när det gäller samverkan med andra verksamheter. I 
Mönsterås kommun finns t.ex. en skriftlig rutin som anger att den patientan-
svariga sjuksköterskan har ansvaret för kontakter med patientansvarig läkare 
samt med rehabilitering och olika vårdinrättningar. Det är möjligt att fasta 
vårdkontakter i form av t.ex. en patientansvarig sjuksköterska är en outnytt-
jad potential i verksamheterna.  

Aktuell genomförandeplan  
En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och när en insats ska 
genomföras utifrån den ansvariga nämndens beslut, biståndsbeslutet. Det är 
viktigt att ha en dokumentation som beskriver målet med de olika insatserna 
och när de ska utvärderas. Då är det lättare för teamet runt den äldre att ha 
en samsyn kring syftet med genomförandet. Planen ökar också möjligheten 
till omsorgskontinuitet, och den äldre slipper förklara för övrig personal vad 
som ska göras när den vanliga kontaktpersonen inte finns på plats. Syftet är 
att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och för uppfölj-
ningen. Planen är central för genomförandet och bör därför följas upp regel-
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bundet, dvs. hållas aktuell för att ha de bästa förutsättningar att tillgodose 
den enskildes behov av insatser. 
2012 års kommun- och enhetsundersökning inkluderade fler insatser i hem-
tjänsten än tidigare år, bland annat matdistribution och trygghetslarm. Flera 
kommuner och verksamheter hörde av sig om att detta har betydelse för 
genomförandeplanerna, vilket också avspeglas i många kommentarer. 

 
På vår förvaltning har man bestämt att genomförandeplan inte 
behöver göras med kunder som inte har andra insatser än larm, 
därför saknas genomförandeplan på sjutton av enhetens kun-
der. 

 
Socialstyrelsen menar att trygghetslarm bör tillhandahållas som bistånd en-
ligt SoL och omfattas av bestämmelserna om dokumentation, kvalitet, avgif-
ter och inte minst uppföljning. Trygghetslarm är en viktig insats och i vissa 
fall kan larmet vara avgörande för liv och hälsa. Den äldre måste t.ex. vid en 
uppföljning få möjlighet att berätta hur larmet har fungerat och om man 
känner sig trygg med insatsen.  

 
Beskrivning av indikatorn 

• Andel personer med aktuell genomförandeplan i hemtjänst eller i 
särskilt boende.  

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten med aktuell genomförandeplan den 1 oktober 2012. 
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten den 1 oktober 2012. 

En plan är aktuell om den inte är äldre än sex månader.  
Målet är att samtliga personer med äldreomsorg har en genomförandeplan 

så att omsorgen anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål.  
Uppgiften är publicerad på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  

 
69 procent av de äldre i hemtjänst som ingick i undersökningen hade en 
aktuell plan, jämfört med 75 procent föregående år. Resultatet för hemtjäns-
ten speglar kommunernas rutin att inte göra genomförandeplaner för perso-
ner i hemtjänsten som enbart har larm. 88 procent av personerna i särskilt 
boende hade en aktuell plan vilket kan jämföras med 87 procent från före-
gående år.  

Delaktighet vid utformningen av den aktuella planen 
För många äldre är det svårt att vara verkligt delaktiga i vården och omsor-
gen, speciellt för personer som lider av kognitiva funktionsnedsättningar. I 
undersökningen beskrivs delaktighet med att den äldre personen ska ha haft 
möjlighet att medverka i beslut och påverka hur och när vården och omsor-
gen ges. Den äldre personen kan i detta fall företrädas av en närstående eller 
en legal företrädare (god man eller förvaltare).  

För att den äldre ska ha möjlighet att medverka och påverka menar So-
cialstyrelsen att planeringen ska ske tillsammans med den äldre personen, 
helst i samma rum. Det kan bidra till ett förhållningssätt som alltid bör ge-
nomsyra en värdig vård och omsorg, men det kan naturligtvis ändå inte för-
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hindra att beslut fattas över huvudet på den som ytterst är berörd av plane-
ringen.  
2012 kunde respondenterna ange hur många personer som hade tackat nej 
till en genomförandeplan och som därmed också avsäger sig möjligheten att 
vara delaktig. Dessa exkluderades vid beräkningen av indikatorn delaktighet 
vid planeringen. Verksamheten måste dock planera insatsernas genomfö-
rande även om en person tackar nej till en genomförandeplan, Socialstyrel-
sen förtydligade detta i frågan om planerna, och personer med sådan plan 
eller sådana planer inkluderades också. 

 
Beskrivning av indikatorerna 

• Andel personer som varit delaktig vid utformandet av sin aktuella 
genomförandeplan. 

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten som varit delaktiga vid utformandet av sin aktuella plan den 1 
oktober 2012. 
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
vid enheten, minus det antal personer som tackat nej till plan eller delaktig-
het den 1 oktober 2012.  

En plan är aktuell om det inte är äldre än sex månader.  
Målet är ett så högt resultat som möjligt för bägge indikatorerna. 
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – hemtjänst och särskilt boende 

och på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser. 
 

66 procent av de med hemtjänst rapporterades ha varit delaktiga vid upprät-
tandet av genomförandeplanen. 2011 var motsvarande andel 71 procent. 
Även här visar sig alltså kommunernas rutin att exkludera genomförande-
planer för personer som enbart har trygghetslarm i resultatet.  83 procent av 
de äldre personerna i särskilt boende var delaktiga vid upprättandet av pla-
nen, vilket kan jämföras med 81 procent föregående år.  

Uppföljning av biståndsbeslut i hemtjänst eller i särskilt boende 
Socialstyrelsen har i flera år ställt frågor om genomförandeplanerna samt 
om utförarnas möjligheter att hålla dem aktuella och att följa upp dem. För 
2012 kompletterades undersökningen med frågor om kommunens uppfölj-
ning av besluten för hemtjänst och särskilt boende. Liknande frågor ställdes 
vid undersökningen 2011 men alla kommuner kunde då inte besvara frå-
gorna eftersom uppgifterna inte registreras i deras verksamhetssystem. En 
annan orsak var att respondenterna uppfattade frågorna på olika sätt. Svaren 
på frågorna i årets undersökning kan dock redovisas.  

Många respondenter kommenterade olika svårigheter med att fånga upp-
gifterna som efterfrågades och passade också på att beskriva varför uppfölj-
ning inte sker i någon högre utsträckning.  
 

Det går inte att få fram exakta uppgifter på frågorna/…../ varje 
handläggare skulle behöva räkna detta för hand för att få fram 
uppgifterna. I en enkät som nyligen skickats ut till biståndsen-
heten svarade 80% att de inte hinner följa upp 10-29% av  
ärendena. 
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Beskrivning av indikatorerna 

• Andel personer med hemtjänstinsatser i ordinärt boende som fick 
minst ett av sina beslut uppföljt mellan den 1 april och den 30 sep-
tember 2012.  

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
om hemtjänstinsatser som fick minst ett av sina beslut uppföljt mellan den 1 
april och den 30 september 2012.  
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre beslut enligt SoL om hemtjänstin-
satser i ordinärt boende som verkställdes före den 1 april 2012 och som fort-
farande gällde den 30 september 2012. 

Undersökningen inkluderade personer med beslut enligt SoL som rör ser-
vice, personlig omvårdnad, matdistribution, trygghetslarm och dagverksam-
het samt dem som kommunen eller stadsdelen var betalningsansvarig för.  

De som inte inkluderades var personer med beslut om hemtjänstinsatser i 
särskilt boende, eller dem med boendestöd, korttidsvård eller -vistelse, led-
sagning, avlösning av anhörig i hemmet eller kontaktperson alternativt kon-
taktfamilj.     

• Andel personer i särskilt boende som fick minst ett av sina beslut 
uppföljt mellan den 1 april och den 30 september 2012.  

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut enligt SoL 
om permanent särskilt boende eller korttidsboende/korttidsvistelse som fick 
minst ett av sina beslut uppföljt mellan den 1 april 2012 och den 30 septem-
ber 2012.  
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med beslut om särskilt boende 
som verkställdes före den 1 april 2012 och som fortfarande gällde den 30 
september 2012.  

Personer med verkställda beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende 
inkluderades.  

I bägge indikatorerna ingår de personer som kommunen eller stadsdelen 
var betalningsansvariga för, liksom personer med ett beslut som ompröva-
des under mätperioden och som fortfarande gällde den 30 september 2012. 
De som inte inkluderades var de personer som fick insatser finansierade av 
annan kommun eller stadsdel. 

En uppföljning innebär enligt undersökningen att man frågar den äldre 
personen om insatserna tillgodoser behovet. Det sker vid en personlig kon-
takt med den äldre där man går igenom resultatet av de planerade, beslutade 
och genomförda insatserna. Om personen själv har svårt att föra sin talan 
går det att fråga en närståendes eller eventuell ställföreträdare hur den äldre 
personens behov av insatser tillgodoses. Uppföljningen kan ha ingått i en 
förutbestämd planering eller berott på förändrade behov hos den äldre. Upp-
följningen ska vara genomförd av en handläggare i kommunen och vara 
noterad i journalen eller personakten.  

Målet är ett så högt resultat som möjligt för bägge indikatorerna. 
Uppgifterna är publicerade på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförel-

ser och på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
I snitt har 36 procent av personer med hemtjänst fått sina beslut uppföljda 
inom angiven tid och på angivet sätt. Motsvarande uppgift för särskilt bo-
ende är 14 procent.  
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Alla verksamheter kunde inte hämta uppgifterna från sina verksamhetssy-
stem eller från akterna, men de kunde i stället ange om svaret var baserat på 
en uppskattning. Dessa svar ingår inte i redovisningen. 25 procent av kom-
munerna respektive stadsdelarna hade angett att svaren baserades på en upp-
skattning eller att de inte hade tillgång till uppgifterna om besluten i hem-
tjänst. Motsvarande uppgift för särskilt boende var 21 procent.  

Det är första gången denna typ av uppgifter redovisas som jämförelser på 
riksnivå. Individuppföljningen som indikatorn beskriver är viktig. Genom 
uppföljningen kan kommunerna och stadsdelarna dels få veta om beslutet 
fortfarande motsvarar den äldres behov, dels få en direkt återkoppling på 
hur den enskilde personen upplever utförarnas sätt att genomföra besluten. 
Därför är det anmärkningsvärt att så få personer fick sina beslut uppföljda 
av kommunens företrädare.   

Mat, måltider och måltidsmiljö 
Kvalitetsområdet mat, måltider och måltidsmiljö har stor betydelse för häl-
san och välbefinnandet och ger ork för aktivitet och träning. Måltiden kan 
och bör vara ett tillfälle att se fram emot. 

Socialstyrelsens undersökning 2012 inkluderar indikatorn 
• måltider som serveras på rekommenderade tider jämt fördelade över 

dygnet 

Måltider som serveras på rekommenderade tider 
Maten har en central betydelse när det gäller att förebygga undernäring och 
de symtom som kan uppstå i samband med undernäring. Måltiden kan också 
vara en händelse att se fram emot och en källa till glädje, och därför ska det 
vara möjligt att anpassa maten och måltiden till individens behov och öns-
kemål. Det kan handla om att tillhandahålla särskilt anpassad kost till en 
person med en speciell funktionsnedsättning eller att tillgodose speciella 
önskemål utifrån kulturella eller religiösa aspekter. Individens behov och 
önskemål ställer höga krav på personalens kunskaper om ämnet och för-
måga att arrangera måltiden i en miljö som stimulerar till lust att äta och 
kanske också att umgås [15]. Kraven är kanske särskilt stora i äldreboenden 
som ofta är en form av kollektivt boende. Det finns dessutom forskning som 
visar att hur det ser ut där måltiden intas har stor betydelse för hur maten 
upplevs.  

Måltiderna bör också, enligt rekommendation av experter, spridas över så 
stor del av dygnet som det är möjligt. Personer med nedsatt aptit kan på så 
sätt öka intaget av mat och få i sig tillräckligt med energi och näring. Mat 
bör erbjudas vid minst sex tillfällen och nattfastan bör inte överskrida tio 
eller elva timmar. De som vill ska få ett nattmål [16].  
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Beskrivning av indikatorn 
• Enheten kan erbjuda frukost kl. 07.00–08.30, lunch kl. 11.00–13.00, 

middag kl. 17.00–18.30, två mellanmål under dagen och ett under 
kvällen samt nattmål vid behov.  

De är viktigt att måltiderna serveras med en spridning över dygnets timmar 
och att tiden mellan kvällsmål och frukost inte överskrider 11 timmar. I frå-
gan angavs att tiderna får avvika med max 30 minuter. 

En komplett måltid består av varmrätt och dryck, sallad, bröd och smör. 
Frukost och mellanmål är viktiga för att tillgodose en persons behov av nä-
ring och energi. Näringsdrycker är komplement till måltider eller mellan-
mål. Den som vill ska ha tillgång till något att äta nattetid. 

Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialsty-
relsens webbplats/öppna jämförelser. Ett ”ja” innebär att samtliga måltider 
kan erbjudas enligt beskrivningen.  
 
90 procent av de tillfrågade äldreboendena angav att de kan erbjuda samt-
liga personer den rekommenderade måltidsordningen.  

Socialstyrelsen utvecklar för närvarande indikatorer som beskriver mål-
tidsmiljön och nya indikatorer prövades under våren 2013. Socialstyrelsen 
kommer att inkludera området i kommande kommun- och enhetsundersök-
ningar på äldreområdet. 

Aktivitet och träning  
Kvalitetsområdet aktivitet och träning beskrivs av flera skäl. Olika aktivite-
ter som erbjuds i särskilt boende skapar förutsättningar för gemenskap och 
är en viktig del av det sociala innehållet i den äldres tillvaro. Vinster i form 
av hälsa genom träning är i stort sett lika för äldre personer som för övriga 
åldersgrupper. 

Undersökningen 2012 omfattar ett antal indikatorer som mäter aktivitet:  
• boendet kan erbjuda gruppaktiviteter minst två gånger per vecka  
• tillgång till en träningslokal nära det särskilda boendet 
• tillgång till styrke- och balansträning i form av gruppgymnastik. 

Aktiviteter i grupp tillsammans med andra  
Socialstyrelsen har tidigare följt upp 2007–2009 års statliga stimulansmedel 
till vården och omsorgen om äldre. Resultatet visar bland annat att flera hu-
vudmän har gjort ambitiösa studier för att få en bild av vilka brister som 
finns i det sociala innehållet, där olika aktiviteter utgör en viktig del. 156 
kommuner men inget landsting hade inventerat bristerna i det sociala inne-
hållet på särskilda boenden under 2009 [17].  

2012 års undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? [1] visar 
bland annat att de äldre behöver mer tillgång till utevistelser och aktiviteter. 
Det är viktigt att de äldres dagar känns meningsfulla, och frågan engagerar 
många och utgör en stor del av det sociala arbetet inom äldreomsorgen. 
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Beskrivning av indikatorn 

• Enheten kan erbjuda olika gruppaktiviteter minst två gånger per 
vecka. 

Svarsalternativet var ja eller nej. 
Aktiviteterna sker tillsammans med andra personer i boendet under led-

ning av anställd personal eller volontärer. Exempel på gruppaktiviteter är 
borådsmöten, bingo, utflykter, matlagning, biblioteksbesök eller gruppgym-
nastik. Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv och meningsfull till-
varo. 

Målet är ett så högt resultat som möjligt. 
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialsty-

relsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
94 procent av enheterna angav att de kan erbjuda olika gruppaktiviteter 
minst två gånger per vecka. Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – bo-
ende.  

Lokal för träning och förekomst av gruppgymnastik i särskilt 
boende 
Det är viktigt med fysisk aktivitet och träning, som tillsammans har en posi-
tiv effekt på balans, koordination och rörlighet. Dessutom ökar benmassan, 
vilket tillsammans med de övriga effekterna minskar risken för fall och ben-
brott. Träning och fysisk aktivitet kan också ha positiva effekter på minnes-
funktioner, koncentration, uppmärksamhet och reaktionstid [18]. I under-
sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?[1] angav ungefär 40 
procent av de äldre att de inte får hjälp med gymnastik och träning när de 
har sådana behov.  
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Beskrivning av indikatorerna 

• Det finns en träningslokal som ligger nära boendet och som lätt kan 
nås av de äldre personerna på enheten. 

Svarsalternativet var ja eller nej.  
Med lätt att nås menas att lokalen är lättillgänglig även för personer med 

funktionsnedsättning och med behov av t.ex. gånghjälpmedel eller rullstol.  
En träningslokal behöver inte vara en separat byggnad eller ett separat rum, 
men en tydligt avgränsad yta som är tillgänglig för just träning. Tillgången 
till träningslokal redovisas med ja eller nej på enhetsnivå och på övriga ni-
våer andel boenden som har tillgång till träningslokal. 

• Det finns tillgång till regelbunden styrke- och balansträning i form 
av gruppgymnastik som leds av personal. 

Här fanns fyra olika svarsalternativ:  
ja, minst en gång per vecka  
ja, minst en gång varannan vecka 
ja, minst en gång per månad eller  
nej, det har enheten inte tillgång till.  
Syftet med gruppgymnastiken är att den äldre ska bibehålla och stärka be-

fintliga funktioner. Tillgången till styrke- och balansträning redovisas med 
samtliga alternativ på enhetsnivå och på övriga nivåer med andelen enheter 
som kan erbjuda träning minst en gång per vecka.  

Uppgifterna är publicerade i Äldreguiden – särskilt boende och på Social-
styrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
45 procent av enheterna angav att det finns en träningslokal som är tillgäng-
lig för de enskilda individerna vid boendet. 78 procent av enheterna ger de 
boende tillgång till regelbunden styrke- och balansträning i form av grupp-
gymnastik. 65 procent ger detta minst en gång per vecka. 22 procent angav 
att de inte kan erbjuda sådan träning. 
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Helhetssyn och samordning 
Kvalitetsområdet helhetssyn och samordning innebär att verksamheten ska 
utgå från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av 
tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och 
professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. 
Tjänsterna präglas av kontinuitet. 

Undersökningen 2012 innehåller ett antal indikatorer som främst rör hel-
hetssyn och samordning. De gäller förekomsten av 
• rutiner för hjälp vid speciella behov i hemtjänsten 
• samarbete med hemsjukvård i ordinärt boende 
• samverkan om läkarinsatser i särskilt boende 
• rutiner för samverkan med kommunens socialtjänst med ansvar för miss-

bruk, funktionsnedsättning eller socialpsykiatri. 

Rutiner för hjälp vid speciella behov i hemtjänsten 
Den första indikatorn beskriver om det finns rutiner som innebär att hem-
tjänstpersonalen vet vilken ansvarig person de kan kontakta i följande speci-
ella situationer 
• den äldre personen svarar inte när personalen ringer på dörren, trots att de 

är väntade 
• den äldre personen uppvisar plötsligt ett försämrat allmäntillstånd 
• det finns misstanke om att den äldre personen är undernärd eller felnärd. 
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Dessutom ingår 
• det finns rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska. 
 
Det händer att den äldre personen oväntat inte svarar eller öppnar dörren när 
hemtjänstpersonalen kommer på besök, eller att den äldre plötsligt verkar 
vara allvarligt sjuk. Då är det tryggt för alla parter om hemtjänstpersonalen 
vet hur de ska agera vid dessa tillfällen. Syftet är att säkerställa att den äldre 
personen får den hjälp som behövs vid en plötsligt påkommen situation.  

Undernäring uppstår när brist på energi, protein eller andra näringsämnen 
har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar hos den äldre. Felnäring 
(malnutrition) gäller brist på eller obalans av energi, protein eller andra nä-
ringsämnen som har orsakat mätbara eller ogynnsamma förändringar [16]. 
Tillståndet kan bero på att personen har en ensidig kost och innebär inte 
automatiskt att den äldre personen går ner i vikt.   

Åtgärder för att förhindra utveckling av undernäring har störst effekt om 
de sätts in innan det blir frågan om ett allvarligare tillstånd. Viktförlust kan 
vara ett tecken på begynnande undernäring eller felnäring, men också ökad 
trötthet, fallbenägenhet och förvirring kan vara symtom på att någon äter 
och dricker för lite och för ensidigt. Halvätna matlådor eller gammal mat i 
kylskåpet är andra varningssignaler [19]. Hemtjänstpersonalen har en viktig 
roll i detta sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-
vera dessa tecken. Viktförlust kan t.ex. märkas i form av löst sittande kläder 
eller ringar. Det är därför viktigt att det finns en ordning för hur organisa-
tionen omsätter sådana observationer till förebyggande åtgärder.  

Den äldre personen kan också utveckla behov som hemtjänstpersonalen 
behöver diskutera med en ansvarig sjuksköterska eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det kan exempelvis handla om att den äldre har fått pro-
blem att förflytta sig, inte beter sig som vanligt längre, äter mindre än van-
ligt eller har problem med sin mun- och tandvård. En nationell granskning 
visade dock att det kan vara svårt för hemtjänstpersonalen att få stöd av en an-
svarig sjuksköterska när någon person som har hemsjukvård blir sjuk [20].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37 



Beskrivning av indikatorerna 
• Förekomst av skriftliga rutiner den 1 oktober 2012 som beskriver 

hur hemtjänstpersonalen ska agera …  
… när den äldre personen inte öppnar dörren/inte svarar på ringsignal, trots 
att personalen är väntad.  
… när den äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.  
… vid misstanke om att den äldre personen är undernärd eller felnärd.  

Svarsalternativen var ja eller nej. 
• Förekomst av skriftliga rutiner den 1 oktober 2012 för schemalagda 

möten med sjuksköterska för att diskutera hälsan hos enskilda perso-
ner.  

Svarsalternativen var 
ja, för samtliga enskilda äldre personer 
ja, för några enskilda äldre personer 
nej. 

En hemtjänstverksamhet kan samverka med flera olika vårdgivare och vård-
centraler. Enligt medarbetare från hemtjänstverksamheter är det vissa före-
trädare för landstingets primärvård som inte deltar i den typ av möten som 
beskrivs i måttet. Därför fanns möjlighet att besvara frågan med ”några en-
skilda äldre personer”.   

Schemalagda möten är regelbundet återkommande möten som vanligtvis 
sker ansikte mot ansikte. Kontakter kan även ske via telefon eller på annat 
sätt. Mötena ska hållas tillräckligt ofta för att hemtjänstpersonalen så långt 
det är möjligt inte ska behöva ta kontakt akut med hälso- och sjukvårdsper-
sonal. Rutinerna ska gälla oavsett om det är kommunen eller landstinget 
som ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende.  

En rutin är ett förbestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genom-
föras. Här avsågs egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skriftliga 
rutiner som kommunen eller stadsdelen har tagit fram för sina verksamheter. 

Frågorna om skriftliga rutiner för undernäring och felnäring eller för kon-
takt med sjuksköterska ställdes inte till verksamheter som enbart erbjuder 
serviceinsatser.  

Uppgifterna är publicerade i Äldreguiden – hemtjänst och på Socialstyrel-
sens webbplats/öppna jämförelser. 
 
88 procent av hemtjänstverksamheterna svarade att de hade rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när den äldre mot förmodan inte svarar på 
ringsignal eller inte öppnar dörren. Motsvarande andel vid försämrat all-
mäntillstånd är 89 procent och 77 procent vid misstanke om undernäring. 62 
procent av enheterna svarade att de har tillgång till schemalagda möten med 
en sjuksköterska för samtliga äldre personer.  
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Samarbete med hemsjukvård 
När det gäller samarbete med hemsjukvården finns tre indikatorer som be-
skriver förekomsten av rutiner för arbetet med att samordna olika insatser 
för personer 65 år och äldre enligt SoL med 
• kommunal hälso- och sjukvård, alternativt den hälso- och sjukvård som 

landstinget har det finansiella ansvaret för, exklusive läkarinsatser 
• läkarinsatser i ordinärt boende 
• läkarinsatser i särskilt boende. 
 
Samordningen är viktig för att tillgodose den äldres behov av olika insatser i 
hemsjukvården. Det handlar om personer som behöver stöd från flera olika 
aktörer: sjuksköterskan i hemsjukvården eller i det särskilda boendet och 
med läkarna i landstingens primärvård eller med andra delar av hälso- och 
sjukvården. Det är särskilt viktigt att beskriva samordningen och ansvars-
fördelningen för hemsjukvården, eftersom ansvaret för omsorgsinsatserna 
eller hälso- och sjukvården ofta ligger hos olika utförare under olika tider på 
dygnet. Rutinerna kan också ge vägledning för kontaktpersoner i hemtjäns-
ten eller för en fast vårdkontakt vid ett boende.  

Hemtjänstpersonalen behöver möjlighet att regelbundet ta upp frågor om 
äldre personers hälsa med en sjuksköterska. På så sätt kan organisationen 
öka kontinuiteten i samverkan på enhetsnivå och göra den mer förutsägbar.  
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Beskrivning av indikatorerna 
• Förekomst av skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskom-

melser för att handlägga ärenden för personer 65 år och äldre med 
insatser enligt SoL. Överenskommelserna ska beskriva hur samver-
kan ska ske i enskilda ärenden med den aktör som ansvarar för … 

… hälso- och sjukvård i ordinärt boende, exklusive läkarinsatser.  
Svarsalternativen var ja, nej eller ej aktuellt. Det var möjligt att svara ”ej 

aktuellt” när landstinget ansvarade för hemsjukvården i respondentens 
kommun.  

… läkarinsatser i ordinärt boende. Svarsalternativen var ja eller nej. 
… läkarinsatser i särskilt boende. Svarsalternativen var ja eller nej. 
Överenskommelsen ska vara skriftlig och beslutad på ledningsnivå och 

beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur samverkan ska genomföras, 
samt ange ansvarsfördelningen med eller utan ekonomiska åtaganden. Led-
ningsnivå är den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om 
överenskommelser med andra aktörer.  Rutinerna ska ha varit gällande den 
1 oktober 2012. 

Uppgifterna är publicerade i Äldreguiden – samarbete med hemsjukvård 
hemtjänst och på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
248 kommuner och stadsdelar (79 procent) angav att de har en överens-
kommelse som beskrivs ovan med dem som ansvarar för hälso- och sjuk-
vård i ordinärt boende, exklusive läkarinsatser.  

181 kommuner och stadsdelar (58 procent) redovisade att de har en över-
enskommelse för läkarinsatser i ordinärt boende.  

Det var betydligt vanligare med en överenskommelse om läkarinsatser i 
särskilt boende; 296 kommuner och stadsdelar (95 procent) svarade ja på 
den frågan.  

Rutiner för samordning med kommunens socialtjänst med 
ansvar för missbruk, funktionsnedsättning eller socialpsykiatri 
Detta område beskriver förekomsten av rutiner i äldreomsorgen för samord-
ning med andra områden inom socialtjänsten vid handläggning av ärenden 
för personer 65 år och äldre med insatser enligt SoL.  

En rutin innebär att ha en ordning för hur äldre ska få nytta av socialtjäns-
tens kunskaper inom flera olika områden. Missbruk och psykisk funktions-
nedsättning förekommer i alla åldersgrupper, även bland äldre personer med 
hemtjänst eller i särskilt boende. Behovet av samverkan inom och mellan 
dessa områden avgörs inte av åldern. För personer med insatser enligt lagen 
om stöd och service, LSS, innebär åldrandet en successiv övergång till in-
satser som ges enligt SoL. 
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Beskrivning av indikatorerna 
• Förekomst av rutiner för att handlägga insatser enligt SoL för perso-

ner 65 år och äldre (enskilda ärenden) när det behövs samordning 
med socialtjänstens verksamhet som har ansvar för:  

• missbruk 
• funktionsnedsättning 
• socialpsykiatri.  

Samordning innebär att koordinera resurser och insatser. En rutin är ett 
förbestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras. Lednings-
nivå är den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om gemen-
samma rutiner. Rutinerna skulle vara beslutade på ledningsnivå och finnas 
på plats den 1 oktober 2012. 

Svarsalternativen var ja, nej eller ej aktuellt. Ej aktuellt kunde anges för 
de verksamheter som bedrivs av samma personal eller har samma närmast 
ansvariga chef. Detta svar redovisas som ”ja”.  

Uppgifterna är publicerade på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförel-
ser.  
 
148 kommuner och stadsdelar (47 procent) angav att de har rutiner för sam-
ordning med socialtjänstens missbruksverksamhet i olika individärenden. 
Av de 148 angav 33 kommuner och stadsdelar att det inte är aktuellt med 
skriftliga rutiner. 

208 kommuner och stadsdelar (67 procent) angav att de har rutiner för 
samordning med socialtjänstens funktionshinderområde. Av de 208 angav 
76 kommuner att det inte är aktuellt att upprätta skriftliga rutiner på områ-
det.  

205 kommuner och stadsdelar (66 procent) angav att de har rutiner för 
samordning med socialpsykiatrin i kommunen. Av de 205 angav 76 kom-
muner och stadsdelar att det inte är aktuellt att upprätta skriftliga rutiner för 
området.  

Tillgänglighet 
Kvalitetsområdet tillgänglighet innebär att det är lätt att få kontakt med so-
cialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information 
och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och indi-
viders behov. Kommunikation mellan den enskilde och professionen präglas 
av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.  

Undersökningen 2012 innehåller följande indikatorer som främst handlar 
om tillgänglighet  
• antal personer med beslut enligt 4 kap 1§ SoL som varje biståndshand-

läggare ansvarar för i kommunen 
• tillgång till personal i särskilt boende 
• tillgång till legitimerad personal. 

Antal personer som varje biståndshandläggare ansvarar för 
Biståndshandläggaren är den person i kommunen eller stadsdelen som äldre 
vänder sig till när de behöver stöd och hjälp för att klara sin dagliga livsfö-
ring. Det är viktigt att den äldre personen får ett professionellt bemötande 
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med adekvat och aktuell information om gällande bestämmelser och rättig-
heter. Handläggaren ska också regelbundet följa upp besluten tillsammans 
med personen.  

Indikatorn beskriver den äldres tillgång till de personer som har mandat 
att besluta, följa upp och ändra beslut utifrån behoven. Kontakten med bi-
ståndshandläggaren sker direkt vid ett möte men ofta också via telefon. Till-
gängligheten beskrivs med antalet personer som varje handläggare ansvarar 
för.  

 
Beskrivning av indikatorn 

• Antal personer 65 år och äldre med beslut om insatser enligt SoL 
som varje handläggare ansvarade för en normalvecka i oktober 2012.  

Täljare: Antal personer 65 år och äldre med beslut om insatser enligt SoL i 
kommunen/stadsdelen den 1 oktober 2012.  
Nämnare: Antal heltidsarbetande handläggare av ärenden för personer 65 år 
och äldre enligt 4 kap 1 § SoL i kommunen en normalarbetsvecka i oktober 
2012.  

Handläggare är en anställd person som beslutar om, planerar och följer 
upp insatser i socialtjänsten. De handläggare som var anställda den 1 okto-
ber 2012 inkluderades, liksom eventuella handläggare som vikarierade för 
dem som var tjänstlediga eller sjukskrivna under hela oktober. De som var 
frånvarande under hela mätmånaden exkluderades. Med normalvecka menas 
en vecka då inget ovanligt inträffar. Arbetstid en normalvecka definierades 
som den överenskomna arbetstiden enligt schemat. Det angivna antalet ar-
betstimmar per handläggare summerades och delades med 40 för att få fram 
antalet heltidsanställda handläggare. 40 timmar valdes för att beskriva heltid 
eftersom detta antal timmar förekom i flest svar.  

Täljarens datakälla: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Uppgiften är publicerad på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 

Varje heltidsarbetande handläggare ansvarade enligt undersökningen i ge-
nomsnitt för 161 personer. Antalet varierar mellan 64 till 360 personer per 
handläggare. Det är första gången denna uppgift redovisas i öppna jämförel-
ser på nationell nivå. 

Tillgång till omsorgspersonal i särskilt boende 
Antalet personal i en verksamhet är viktigt för de äldres tillgång till god 
vård och omsorg. I kommun- och enhetsundersökningen ställdes frågor om 
tillgången på personal enligt schemat vid vissa angivna tider.  

 För att förstå uppgifterna om personal måste de dock sättas i relation till 
flera andra faktorer, exempelvis boendets utformning eller möjligheterna att 
samordna utförandet med resurser i omvärlden samt inte minst de äldre per-
sonernas olika behov. Socialstyrelsen arbetar för att göra det möjligt att be-
skriva de olika behoven med ett nationellt fackspråk, men än återstår 
 mycket arbete innan det kan ske [21].  

I hemtjänsten kan den äldres behov variera eftersom det handlar om allt 
från enklare serviceinsatser till omfattande personlig omvårdnad. Det är 
därför inte meningsfullt att jämföra antalet personal i hemtjänst utan kun-
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skaper om de äldres behov. I särskilda boenden är behoven dock relativt 
homogena, varför uppgifterna redovisas.  

 
Beskrivning av indikatorn 

• Antal omsorgspersonal på enheten kl 09.00 enligt schema vardagar 
och helger under oktober 2012, snittvärde.  

Måttet ger en ögonblicksbild av tillgången till personal enligt vårdgiva-
rens planering. Snittvärden över en hel månad beräknades för att utjämna 
eventuella variationer som berodde på antalet äldre eller deras behov vid 
enheten. 

Omsorgspersonal är den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter 
inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjuk-
vårdsuppgifter. Personalen är t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, äldre-
pedagoger eller silviasystrar. Här ingick även personal med högskoleutbild-
ning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 
En person som samtidigt ansvarade för en annan enhet räknades som 0,5 
person. Om ansvaret samtidigt även omfattade t.ex. ytterligare tre enheter 
beräknades tillgången till den personen vara 0,25. 
Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialstyrel-
sens webbplats/öppna jämförelser.  
 
I oktober 2012 var det genomsnittliga antalet omsorgspersonal 0,3 per plats 
klockan 09.00 under vardagar och 0,25 under helgdagar. Uppgifterna är 
beräknade utifrån antal tillgänglig personal per plats enligt schema. Måttet 
ger en uppfattning om hur vårdgivaren planerar för att tillgodose de äldres 
behov.   

Tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
i särskilt boende 
För att få en helhetsbild av personaltillgången fanns också frågor om annan 
personal som förekommer i vården och omsorgen om äldre i särskilt bo-
ende, nämligen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  

Hälso- och sjukvårdslagen 18 §, gör ingen skillnad på landstingets eller 
kommunens ansvar när det gäller t.ex. rehabilitering eller den omvårdnad 
som en legitimerad sjuksköterska kan erbjuda. Nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom [11] beskriver bland annat vikten av en 
personcentrerad omvårdnad och ett multiprofessionellt teambaserat arbets-
sätt. Detta förutsätter god tillgång till de legitimerade yrkesgrupperna ovan.  
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Beskrivning av indikatorerna 
• Antal sjuksköterskor som enheten hade tillgång till enligt schema kl. 

09.00 vardagar och helgdagar den första veckan i oktober 2012, 
snittvärde. Antalet är relaterat till antalet platser och i förkommande 
fall även antalet personer i ordinärt boende med hemsjukvård.  

• Antal arbetsterapeuter som enheten hade tillgång till enligt schema 
kl. 09.00 vardagar den första veckan i oktober 2012, snittvärde. An-
talet är relaterat till antalet platser och i förkommande fall även anta-
let personer i ordinärt boende med hemsjukvård.  

• Antal sjukgymnaster som enheten hade tillgång till enligt schema kl. 
09.00 vardagar den första veckan i oktober 2012, snittvärde. Antalet 
är relaterat till antalet platser och i förkommande fall även antalet 
personer i ordinärt boende med hemsjukvård. 

Det var den planerade tillgången som efterfrågades, dvs. det antal som 
enheten hade tillgång till, och yrkesgrupperna behövde inte vara tillgängliga 
på plats. Måttet ger en ögonblicksbild av tillgången till personal enligt vård-
givarens planering. Genomsnittliga värden för fem vardagar och två helgda-
gar i oktober beräknades för att utjämna eventuella variationer som berodde 
på antalet äldre eller deras behov vid enheten. Enheterna ombads också att 
ange antalet platser på andra enheter som den legitimerade personen samti-
digt ansvarade för. I förekommande fall inkluderades även antalet personer i 
ordinärt boende med beslut om hälso- och sjukvård enligt 18 § HSL, dvs. 
hemsjukvård som kommunen har det finansiella ansvaret för.  

Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialsty-
relsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
Undersökningen visar att det genomsnittliga antalet sjuksköterskor enligt 
schema var 0,04 per plats i särskilt boende och, i förekommande fall, perso-
ner i hemsjukvård under vardagar och 0,01 under helgdagar. Under vardagar 
var tillgången till arbetsterapeuter 0,02 och till sjukgymnaster 0,01 per 
plats/personer i hemsjukvård. Måttet ger en uppfattning om hur vårdgivaren 
planerar för att tillgodose de äldres behov.   

Flera enheter kunde inte ange tillgången till sjukgymnaster eller arbetste-
rapeuter på det sätt som efterfrågades eftersom de köper tjänsterna av lands-
tinget eller en annan utförare. I enkäten uppmanades respondenterna att 
ange det antal personer, med beslut om hemsjukvård enligt HSL 18 §, som 
rapporteras till den officiella statistiken. Det var ändå oklart hur man skulle 
beräkna detta antal. Uppgifterna får därför ses som en vägledande informat-
ion om personaltillgången. För mer information om personalstatistik inom 
äldreomsorgen, se sid 48 Bättre personalstatistik på gång.    

Kunskapsbaserad verksamhet 
Kvalitetsområdet kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i 
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet 
tas tillvara. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inne-
bär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas 
för att bemöta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. 

Kunskap är en förutsättning för god kvalitet i vården och omsorgen. Pro-
fessionell kunskap ska så långt det är möjligt bygga på vetenskaplighet och 
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på praktisk erfarenhet. Dessutom behövs kunskaper om kommunikation och 
bemötande samt förmåga att möta varje enskild individ utifrån dennes spe-
ciella förutsättningar. Ledningen ska se till att det finns den personal som 
behövs för att ge god vård och omsorg. 

Undersökningen 2012 innehåller ett antal indikatorer som främst gäller 
kunskap. De handlar om 
• omsorgspersonalens utbildningsnivå vardagar och helger i särskilt bo-

ende 
• andel biståndshandläggare med rekommenderad utbildning i kommunen 

eller stadsdelen 
• förekomst av en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling. 

Omsorgspersonalens utbildning i särskilt boende 
Omsorgspersonalen är den personal som tillgodoser den äldres behov av 
personlig omvårdnad och service. Det kan innebära hjälp med att äta och 
dricka, sköta personlig hygien, klä sig och förflytta sig samt sådana insatser 
som behövs för att bryta isolering. Kort sagt handlar det om att stödja den 
äldres dagliga livsföring.  

Omvårdnadslyftet är en speciell satsning som pågår under 2011–2014 där 
syftet är att stimulera det långsiktiga arbetet med att stärka kompetensen 
inom bland annat äldreomsorgen. Satsningen anknyter till Socialstyrelsens 
allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i soci-
altjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12). Socialstyrelsen har också 
tagit fram en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbets-
uppgifter inom äldreomsorgen [22].  
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Beskrivning av indikatorn 

• Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning vid enheten kl. 09 i 
snitt en vardag och en helgdag i oktober 2012. 

Täljare: Antal omsorgspersonal vid enheten med adekvat utbildning kl. 09 
en vardag och en helgdag i oktober 2012.  
Nämnare: Totalt antal omsorgspersonal vid enheten kl. 09 en vardag och en 
helgdag i oktober 2012.  

Måttet ger en ögonblicksbild av tillgången till personal med adekvat ut-
bildning enligt vårdgivarens planering. Snittvärden över en hel månad be-
räknades för att utjämna eventuella variationer som berodde på antalet äldre 
eller deras behov vid enheten. 

Adekvat utbildning är kurser om minst 1 000 poäng enligt Socialstyrel-
sens poängberäkning i omvårdnadslyftet. Hit räknas den äldre undersköters-
keutbildningen om 32 eller 40 veckor och 31 veckors specialkurs, utbildning 
till skötare i psykiatrisk vård med vårdinriktad kompletteringskurs, tvåårig 
vårdlinje samt mentalskötarutbildning i två eller tre terminer. Hit räknas 
även den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller 
omvårdnadsprogrammet om minst 1 350 gymnasiepoäng i karaktärsämnen. 
Med den nya studieordningen avses vård- och omsorgsprogrammet om 
minst 1 400 gymnasiepoäng i karaktärsämnen enligt Vård- och omsorgspro-
grammet GY 2011. I beräkningen ingår även äldrepedagoger, silviasystrar 
och personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som 
tjänstgör som omsorgspersonal. 

Uppgiften är publicerad i Äldreguiden – särskilt boende och på Socialsty-
relsens webbplats/öppna jämförelser. 
 
Av omsorgspersonalen som enligt schema var i tjänst vardagar kl. 09.00 
hade 86 procent adekvat utbildning. Motsvarande uppgift för omsorgsperso-
nalen under helger var 84 procent.  

Tabell 4. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning i oktober 2012 i särskilda 
boenden, totalt och i kommunal respektive enskild regi (procent)  

 Totalt Kommunal  Enskild 
Vardag 86 86 82 
Helg 84 85 81 

 

Biståndshandläggarnas utbildning  
Biståndshandläggaren beslutar om insatser enligt SoL genom delegation av 
en politisk nämnd.  

Äldres behov i centrum är en modell för biståndshandläggarnas doku-
mentation inom äldreomsorgen. Modellen stödjer ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt i samband med bedömningen, och den äldres livssi-
tuation och behov av stöd dokumenteras med Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF [21].  

Enligt SoL ska biståndshandläggarna ha lämplig utbildning och erfarenhet 
för att utföra biståndsbedömningen. Vad lämplig utbildning innebär beskrivs 
i Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2007:17.  
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Beskrivning av indikatorn  

• Andel handläggare av ärenden inom äldreomsorgen som hade ade-
kvat utbildning för uppgiften i oktober 2012.  

Täljare: Antal handläggare som hade adekvat utbildning att handlägga 
ärenden för personer 65 år och äldre enligt SoL i oktober 2012.  
Nämnare: Totalt antal handläggare av ärenden för personer 65 år och äldre 
enligt SoL i oktober 2012.  

Adekvat utbildning är socionomexamen eller liknande social omsorgsex-
amen (enligt tidigare studieordning) eller en annan högskoleutbildning. 

De handläggare som var anställda den 1 oktober 2012 inkluderades i 
undersökningen. Däremot ingick inte handläggare som var tjänstlediga eller 
sjukskrivna under hela oktober. En eventuell vikarie ingick då i undersök-
ningsgruppen.  

Uppgiften är publicerad på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 
I riket har 96 procent av handläggarna adekvat utbildning. Det är första 
gången dessa uppgifter efterfrågas inom ramen för öppna jämförelser och 
det visar sig alltså att de allra flesta handläggarna har den efterfrågade ut-
bildningen.  

Samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling 
Förutsättningarna för biståndshandläggarnas arbete ändras kontinuerligt i 
samband med att nya bestämmelser införs i äldreomsorgen. Lagen om val-
frihetssystem, LOV, är ett exempel. Kommuner och stadsdelar bör ha en 
samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling som beskriver vilka 
framtida krav som kompetensförsörjningen bör ta hänsyn till, för att ge 
handläggarna de bästa förutsättningarna för sitt yrkesutövande.  
 
Beskrivning av indikatorn 

• Förekomst av en samlad plan för kompetensutveckling för de hand-
läggare som ansvarar för ärenden enligt SoL för personer 65 år och 
äldre, den 1 oktober 2012.  

Svarsalternativet var ja eller nej.  
En samlad plan beskrevs i undersökningen vara en verksamhetsgemen-

sam plan för personalens fortbildning och/eller vidareutbildning som bygger 
på verksamhetens uppdrag och mål samt nämndens kartläggning och analys 
av personalens individuella kompetens. Den omfattar personalens behov av 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling innebär att personalen utveck-
las i sin yrkesroll genom exempelvis utbildningar, kurser eller handledning, 
utifrån verksamhetens uppdrag. Planen ska ha upprättats eller reviderats 
under de senaste 24 månaderna. Med handläggare avsågs de som ansvarar 
för ärenden för personer 65 år och äldre enligt SoL.  

Uppgiften är publicerad på Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser.  
 

143 av 312 (46 procent) av de kommuner och stadsdelar som ingår i under-
sökningen angav att de har en samlad plan för handläggarnas kompetensut-
veckling.  
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Bättre personalstatistik på gång 
Frågor om personal och personalens kompetens ställdes i undersökningen, 
då den personalstatistik som finns inte är tillräcklig. Allmänheten vill ha 
information om personalsituationen för att få en uppfattning om en verk-
samhets förutsättningar att ge god vård och omsorg [2, 3]. SKL:s personal-
statistik omfattar inte enskilda utförare. Dessutom beskriver dessa personal-
uppgifter omsorgen om både äldre och funktionshindrade tillsammans. Det 
saknas alltså en officiell, enhetlig och registerbaserad personalstatistik för 
äldreomsorgen och hemsjukvården.  

Detta uppmärksammades i betänkandet SOU 2009:25, Samordnad kom-
munstatistik för styrning och uppföljning – ”KOMSTAT- utredningen”. Det 
ledde till att SCB nu har ett uppdrag att ta fram övergripande personalsta-
tistik som omfattar all personal i kommunalt finansierad verksamhet. Målet 
för utvecklingsarbetet är en statistik som omfattar uppgifter om personalen 
och personalens utbildning och var de arbetar. Arbetet har nyligen startat 
och det går i dag inte att säga när den kommande personalstatistiken blir 
tillgänglig. 

Tillämpning av lag om valfrihetssystem, LOV 
Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009 och ger den en-
skilde rätt att välja vilken leverantör som ska utföra en viss tjänst. Leveran-
tören ska vara godkänd av den upphandlande myndigheten och ha tecknat 
kontrakt med den. För äldreomsorgen handlar det om kommunerna. Samma 
valfrihetssystem behöver inte tillämpas inom alla berörda områden.  

Socialstyrelsen frågade om kommunen tillämpar LOV eller inte, och om 
svaret var ja fick man ange inom vilka områden. 146 kommuner angav i 
undersökningen att de tillämpar LOV. I denna redovisning ingår också de 
kommuner som inte deltog i kommun- och enhetsundersökningen.  

Begreppet tillämpar, innebär att kommunen har satt systemet i drift eller 
har fattat beslut om detta. Uppgifterna är därför inte direkt jämförbara med 
Socialstyrelsens uppföljning av stimulansbidrag till LOV [23]. I den upp-
följningen redovisades att 104 kommuner hade satt LOV i drift den 1 de-
cember 2011.  

I varje län fanns minst en kommun som tillämpade lagen vid tiden för 
undersökningen. I bilaga 1 finns en förteckning över vilka kommuner som 
tillämpade LOV den 1 oktober 2012.  

En kombination av service- och omvårdnadsinsatser i hemtjänsten är det 
vanligaste tillämpningsområdet för LOV i kommunerna. Samma resultat 
framkom vid Socialstyrelsens uppföljning från 2011. Ingen kommun tilläm-
par valfrihet på samtliga områden som redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell 5. Tillämpningsområden för LOV i kommunerna och stadsdelarna i Stock-
holm, Göteborg och Malmö, den 1 oktober 2012 

Tillämpningsområde för LOV Antal kommuner/stadsdelar*  
Hemtjänst, serviceinsatser 156 
Hemtjänst, personlig omvårdnad 128 
Hemtjänst, serviceinsatser och personlig omvårdnad 125 
Ledsagning 60 
Matdistribution 39 
Trygghetslarm 30 
Hemsjukvård 22 
Permanent särskilt boende 15 
Dagverksamhet 14 
Anhörigstöd 14 
Korttidsboende 2 

* I redovisningen ingår samtliga kommuner och stadsdelar, utom en stadsdel.  
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Svar som inte redovisas 

Av olika skäl redovisas inte alla svar som lämnats i kommun- och enhetsun-
dersökningen.  

Enskild aktivitet 
Enskild aktivitet beskrevs vara en aktivitet som är efterfrågad av och me-
ningsfull för den äldre personen. Det kan t.ex. vara massage, schackspel, 
promenad eller enskild högläsning. Frågan om detta område ställdes för 
första gången i enkätundersökningen. Därför fanns också en fråga om hur 
respondenterna hade hämtat in uppgiften, via dokumentation eller via en 
uppskattning. Det visade sig att 62 procent av enheterna hade gjort en upp-
skattning av antalet personer som fått en enskild aktivitet eller att de helt 
saknade uppgifterna.  Svaren på frågan är för osäkra att publiceras i Äldre-
guiden.  

Från den 1 januari 2014 gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i sär-
skilda boenden (SOSFS 2012:12). Det innebär att socialnämnden i sitt beslut 
om bostad och hemtjänstinsatser enligt SoL ska dokumentera vilka hem-
tjänstinsatser som en person med demenssjukdom har beviljats. Bestämmelsen 
innebär att indikatorer som mäter vad enskilda har fått i form av exempelvis 
aktiviteter ska relateras till dem som har fått ett beslut om detta och inte till 
antalet personer på ett boende. Denna typ av uppföljning bör därför inte presen-
teras på nationell nivå. Däremot kan enskilda personer vara intresserade av att 
veta i vad mån ett boende kan erbjuda olika aktiviteter.  

Antal medarbetare per chef 
Årets undersökning inkluderade två frågor om personalsituationen. Den ena 
frågan berör personal i särskilda boenden och resultatet av den frågan redo-
visas både i Äldreguiden och i denna rapport. Den andra frågan ställdes för 
att beskriva antalet unika medarbetare per chef. Bägge frågorna testades 
med referenspersoner i kommunerna men frågan om medarbetare per chef 
blev föremål för många tolkningsfrågor. Det sammanställda resultatet ifrå-
gasattes av flera respondenter när de granskade svaren. Resultatet av frågan 
om antalet medarbetare per chef redovisas därför inte.  
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Metodbeskrivning 

Enkäterna 
Frågorna i enkäterna har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av repre-
sentanter från Socialstyrelsen och SKL. Målet är att få nya uppgifter om 
äldreomsorgen, med äldre personer och deras anhöriga som primär mål-
grupp. Till grund för arbetet ligger resultatet av de undersökningar som So-
cialstyrelsen gjort om vad äldre och deras anhöriga vill veta om äldreomsor-
gen, i samband med val av hemtjänst eller särskilt boende.  

Ett annat mål är att utveckla indikatorer för kvalitet inom äldreomsorgen 
med fokus på målgruppen beslutsfattare och professioner inom vård och 
omsorg. Dessa publiceras i öppna jämförelser. Inom flera viktiga områden, 
t.ex. urininkontinens och biståndshandläggarnas utbildning, saknas register-
data. Då är kommun- och enhetsundersökningen en alternativ datakälla.  

Arbetsgruppens förslag bearbetades av en referensgrupp bestående av re-
presentanter från tio kommuner och stadsdelar samt representanter från 
Famna och Vårdföretagarna. Det resulterade i ett första utkast av tre olika 
enkäter: en kommun- och stadsdelsenkät, en hemtjänstenkät och en enkät till 
särskilda boenden. De olika enkätfrågorna prövades av kontaktpersoner för 
kommun- och enhetsundersökningen i hemtjänstverksamheter och särskilda 
boenden under ett arbetsmöte. Resultatet behandlades i en remissomgång. 
Därefter färdigställdes enkäterna. Statistiska centralbyrån, SCB, lade in frå-
gornat i tre olika elektroniska enkäter.  

Genomförande av enkätundersökningen 
 Den elektroniska enkäten skickades via e-post till kontaktpersonerna för 
kommunerna och de olika enheterna samt till kommunernas registratorer 
den 30 oktober 2012. SCB skötte enkätutskicket och samlade in svaren. En-
käten stängdes den 13 december 2012. Svaren ställdes samman till indikato-
rer och resultaten returnerades till kommunernas kontaktpersoner för 
granskning och eventuell justering under tre veckor i början av februari 
2013.  Attendo, Aleris, Carema och Förenade Care fick en speciell samman-
ställning av resultaten för de enheter som dessa företag driver. Detsamma 
gällde de idéburna organisationerna som Famna organiserar. Efter respon-
denternas granskning tog Socialstyrelsen bort de svar som fortfarande inne-
höll orimliga värden.  

Uppgifter om personal och 
biståndshandläggarnas arbetstider  
Instruktionen till frågorna om personal angav att den beräknade tillgången 
till personal enligt schema en viss tid på dygnet skulle anges. Tillgången 
skulle också sättas i relation till personalens hela ansvar, inte enbart den 
egna enheten som respondenten svarade för. Flera av dem som besvarade 
frågorna hade svårt att ange denna uppgift, vilket också framgick av kom-
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mentarerna till undersökningen. Det ledde till att ytterlighetsvärden för anta-
let personal granskades extra noga.  

Enheter som hade rapporterat värden med fler än 0,15 sjuksköterska på 
vardagar och fler än 0,1 sjuksköterska på helger per plats och eventuella 
personer med hemsjukvård, kontaktades med besked om att Socialstyrelsen 
ämnade ta bort uppgifterna i en presentation, såvida enheten inte verifierade 
uppgifterna. Samma granskningsprocedur genomfördes också för enheter 
som angivit fler än 0,6 omsorgspersonal per plats på vardagar, 0,5 på helger, 
fler än 0,05 arbetsterapeuter och 0,04 sjukgymnaster. Flera enheter verifie-
rade uppgifterna och resultatet innebar att cirka 200 olika svar om antal per-
sonal exkluderades.  

Uppgifterna om biståndshandläggarnas arbetstider granskades också spe-
ciellt i samverkan med respondenterna. Det resulterade i att svaren från 19 
kommuner/stadsdelar exkluderades.  

Referensgrupp för Äldreguidens innehåll 
Socialstyrelsen har bildat en referensgrupp bestående av representanter från 
fem olika pensionärsorganisationer samt andra intresseföreningar som Röda 
Korset, Alzheimerföreningen, Demensförbundet, Sveriges Dövas riksför-
bund och Anhörigföreningen. Gruppen har lämnat synpunkter på både inne-
hållet och presentationsformen vid fyra olika arbetsmöten.  

Presentation av data 
Uppgifter från kommun- och enhetsundersökningen publiceras i Äldregui-
den och i öppna jämförelser på Socialstyrelsens webbplats. Där finns också 
en länk till excelfiler med samtliga data.     

När uppgifter saknas i Äldreguiden och om små enheter 
Det förekommer att uppgifter inte finns angivna. När ”uppgift saknas” anges 
betyder det att verksamheterna inte har besvarat frågan eller att Socialstyrel-
sen inte publicerar svaret på grund av att det var orimligt. Socialstyrelsen 
publicerar inte heller de uppgifter som respondenten har skattat.  ”Ej ak-
tuellt” anges när uppgiften inte är aktuell för verksamheten. Hemtjänstverk-
samheter som enbart erbjuder serviceinsatser, undantogs t.ex. från att be-
svara frågan om regelbundna möten med distriktssköterska.  Av integritets-
skäl ingår inte enheter med färre än fyra personer i Äldreguiden.   

Viktade värden för äldreboenden 
En person kan bo i ett boende som ligger i en annan kommun än den som 
ansvarar för beslutet. Värden som summeras på kommunnivå viktas därför 
så att resultaten återförs till den kommun som ansvarar för beslutet och som 
finansierar personens vård och omsorg.  

Datakällor till Äldreguiden 
Kommun- och enhetsundersökningen är den huvudsakliga datakällan till 
innehållet i Äldreguiden. Övriga datakällor är undersökningen Vad tycker de 
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äldre om äldreomsorgen 2012 samt Socialstyrelsens läkemedelsregister och 
socialtjänstregistret över äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är rikstäckande 
och genomfördes under augusti–september 2012. Den innehöll frågor om tio 
olika områden, bland annat delaktighet och inflytande, trygghet, bemötande 
och tillgänglighet. Undersökningens resultat baseras på enkätsvar från sam-
manlagt 61 600 personer med hemtjänst och 33 400 personer i särskilt bo-
ende. Bortfallet är relativt stort, framför allt av svar från personer i särskilt 
boende, och resultatet ska därför tolkas med försiktighet.  

Äldres egna omdömen är emellertid ett mycket viktigt underlag när det 
gäller val i äldreomsorgen. Därför väljer Socialstyrelsen att presentera några 
resultat från undersökningen i Äldreguiden:  
• Inom området bemötande presenteras andelen som uppger att personalen 

alltid bemöter dem på ett bra sätt i hemtjänsten eller i särskilt boende – 
svar på fråga 16 i hemtjänstenkäten och fråga 17 i enkäten till personer i 
särskilt boende. 

• Inom området trygghet presenteras andelen som uppger att de kände sig 
mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten – svar på 
fråga 18 i enkäten. Dessutom presenteras andelen som uppger att det 
känns mycket tryggt att bo i särskilt boende – resultatet från fråga 20 i 
enkäten. 

• Inom området inflytande och delaktighet presenteras andelen som uppger 
att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen 
– resultatet från fråga 11 i hemtjänstenkäten och fråga 12 i enkäten till 
personer i särskilt boende. 

• Inom området mat och måltider presenteras andelen som uppger att ma-
ten smakar mycket eller ganska bra – resultatet från fråga 8 i enkäten till 
personer i särskilt boende.  

• Inom området bedömning av verksamheten i sin helhet presenteras ande-
len som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten eller 
sitt särskilda boende – resultatet från fråga 24 i hemtjänstenkäten och på 
fråga 28 i enkäten till personer i särskilt boende.  

Socialstyrelsens läkemedelsregister 
Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om läkemedel, förbrukningsartik-
lar och livsmedel som har hämtats ut mot recept eller motsvarande på apo-
tek från 1999 och framåt. Registret uppdateras med nya uppgifter varje må-
nad och innehåller bland annat information om patienten, förskrivningen 
och kostnaderna. Där ingår även läkemedel som har förskrivits via ApoDos. 
Det är mycket vanligt att ApoDos används till gruppen äldre personer i sär-
skilt boende. Socialstyrelsen kan inte redovisa förskrivningen av läkemedel 
till personer i boenden som inte använder ApoDos. Det beror på att innehål-
let i läkemedelsregistret bygger på uppgifter om förskrivna och uthämtade 
läkemedel.  
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Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och 
personer med funktionsnedsättning 
Registret innehåller uppgifter om socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Det utgör bland annat underlag till officiell sta-
tistik och forskning och har en omfattning på drygt 350 000 personer varje 
år.  
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Bilaga 1. Tillämpning av LOV 

Län 
Kommuner som tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Kommuner som inte tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Stockholm Upplands Väsby Botkyrka 
Stockholm Vallentuna Tyresö 
Stockholm Österåker Upplands-Bro 
Stockholm Värmdö Sigtuna 
Stockholm Järfälla 
Stockholm Ekerö 
Stockholm Huddinge 
Stockholm Salem 
Stockholm Haninge 
Stockholm Nykvarn 
Stockholm Täby 
Stockholm Sollentuna 
Stockholm Södertälje 
Stockholm Nacka 
Stockholm Sundbyberg 
Stockholm Solna 
Stockholm Lidingö 
Stockholm Vaxholm 
Stockholm Norrtälje 
Stockholm Nynäshamn 
Stockholm Danderyd 
Stockholm Stockholm 
Uppsala Håbo 
Uppsala Älvkarleby 
Uppsala Knivsta 
Uppsala Heby 
Uppsala Tierp 
Uppsala Uppsala 
Uppsala Enköping 
Uppsala Östhammar 
Södermanland Vingåker Oxelösund 
Södermanland Gnesta Flen 
Södermanland Nyköping Eskilstuna 
Södermanland Katrineholm 
Södermanland Strängnäs 
Södermanland Trosa 
Östergötland Kinda Ödeshög 
Östergötland Finspång Ydre 
Östergötland Linköping Boxholm 
Östergötland Motala Åtvidaberg 
Östergötland 
Östergötland  

Norrköping 
Valdemarsvik 
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Län 
Kommuner som tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Kommuner som inte tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Östergötland  Söderköping 
Östergötland  Vadstena 
Östergötland  Mjölby 
Jönköping Aneby Nässjö 
Jönköping Gnosjö 
Jönköping Mullsjö 
Jönköping Habo 
Jönköping Gislaved 
Jönköping Vaggeryd 
Jönköping Jönköping 
Jönköping Värnamo 
Jönköping Sävsjö 
Jönköping Vetlanda 
Jönköping Eksjö 
Jönköping Tranås  
Kronoberg Uppvidinge Lessebo 
Kronoberg Älmhult Tingsryd 
Kronoberg Markaryd Alvesta 
Kronoberg Växjö 
Kronoberg Ljungby  
Kalmar Högsby Torsås 
Kalmar Mönsterås Mörbylånga 
Kalmar Västervik Hultsfred 
Kalmar Vimmerby Emmaboda 
Kalmar  Kalmar 
Kalmar  Nybro 
Kalmar  Oskarshamn 
Kalmar  Borgholm 
Gotland Gotland  
Blekinge Karlskrona Olofström 
Blekinge  Ronneby 
Blekinge  Karlshamn 
Blekinge  Sölvesborg 
Skåne Svalöv Bjuv 
Skåne Staffanstorp Lomma 
Skåne Vellinge Hörby 
Skåne Östra Göinge Höör 
Skåne Örkelljunga Tomelilla 
Skåne Kävlinge Bromölla 
Skåne Svedala Perstorp 
Skåne Skurup Båstad 
Skåne Sjöbo Ystad 
Skåne Osby Malmö 
Skåne Klippan Burlöv 
Skåne Åstorp  
Skåne Lund  
Skåne Landskrona  
Skåne Helsingborg  
Skåne 
Skåne 

Eslöv 
Höganäs  
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Län 
Kommuner som tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Kommuner som inte tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Skåne Trelleborg  
Skåne Kristianstad  
Skåne Simrishamn  
Skåne Ängelholm 
Skåne Hässleholm  
Halland Halmstad Hylte 
Halland Falkenberg Laholm 
Halland Varberg 
Halland Kungsbacka  
Västra Götaland Härryda Öckerö 
Västra Götaland Partille Orust 
Västra Götaland Stenungsund Sotenäs 
Västra Götaland Tjörn Dals-Ed 
Västra Götaland Munkedal Ale 
Västra Götaland Tanum Grästorp 
Västra Götaland Färgelanda Karlsborg 
Västra Götaland Lerum Gullspång 
Västra Götaland Vårgårda Bengtsfors 
Västra Götaland Bollebygd Lilla Edet 
Västra Götaland Essunga Herrljunga 
Västra Götaland Mellerud Götene 
Västra Götaland Mark Tibro 
Västra Götaland Svenljunga Lysekil 
Västra Götaland Vara Strömstad 
Västra Götaland Töreboda Vänersborg 
Västra Götaland Mölndal Trollhättan 
Västra Götaland Kungälv Lidköping 
Västra Götaland Uddevalla Skara 
Västra Götaland Alingsås Tidaholm 
Västra Götaland Borås Göteborg 
Västra Götaland Ulricehamn 
Västra Götaland Åmål 
Västra Götaland Mariestad 
Västra Götaland Skövde 
Västra Götaland Hjo 
Västra Götaland Falköping 
Västra Götaland Tranemo  
Värmland Sunne Kil 
Värmland Karlstad Eda 
Värmland Arvika Torsby 
Värmland Säffle Storfors 
Värmland  Hammarö 
Värmland  Munkfors 
Värmland  Forshaga 
Värmland  Grums 
Värmland  Årjäng 
Värmland  Kristinehamn 
Värmland  Filipstad 
Värmland  Hagfors 

 
 
 
Örebro 

 
 
 
 
Örebro 

 
 
 
 
Lekeberg 
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Län 
Kommuner som tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Kommuner som inte tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Örebro  Laxå 
Örebro  Hallsberg 
Örebro  Degerfors 
Örebro  Hällefors 
Örebro  Ljusnarsberg 
Örebro  Kumla 
Örebro  Askersund 
Örebro  Karlskoga 
Örebro  Nora 
Örebro  Lindesberg 
Västmanland Västerås Skinnskatteberg 
Västmanland Sala Surahammar 
Västmanland Fagersta Kungsör 
Västmanland  Hallstahammar 
Västmanland  Norberg 
Västmanland  Köping 
Västmanland  Arboga 
Dalarna Leksand Vansbro 
Dalarna Rättvik Malung-Sälen 
Dalarna Falun Gagnef 
Dalarna  Orsa 
Dalarna  Älvdalen 
Dalarna  Smedjebacken 
Dalarna  Mora 
Dalarna  Borlänge 
Dalarna  Säter 
Dalarna  Hedemora 
Dalarna  Avesta 
Dalarna  Ludvika 
Gävleborg Ovanåker Ockelbo 
Gävleborg Nordanstig Sandviken 
Gävleborg Ljusdal Hofors 
Gävleborg Gävle 
Gävleborg Söderhamn 
Gävleborg Bollnäs 
Gävleborg Hudiksvall  
Västernorrland Härnösand Ånge 
Västernorrland Sundsvall Timrå 
Västernorrland  Kramfors 
Västernorrland  Sollefteå 
Västernorrland  Örnsköldsvik 
Jämtland Krokom Ragunda 
Jämtland Åre Bräcke 
Jämtland Östersund Strömsund 
Jämtland  Berg 
Jämtland  Härjedalen 
Västerbotten Vindeln Bjurholm 

Västerbotten 
Robertsfors 
Umeå  Norsjö 

Västerbotten 
Västerbotten Storuman Malå 

 

 
 

Dorotea 
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Län 
Kommuner som tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Kommuner som inte tillämpade 
LOV, den 1 oktober 2012 

Västerbotten  Vännäs 
Västerbotten  Vilhelmina 
Västerbotten  Lycksele 
Västerbotten  Skellefteå 
Västerbotten  Nordmaling 
Västerbotten  Sorsele 
Västerbotten  Åsele 
Norrbotten Boden Arvidsjaur 
Norrbotten Haparanda Arjeplog 
Norrbotten  Jokkmokk 
Norrbotten  Överkalix 
Norrbotten  Kalix 
Norrbotten  Övertorneå 
Norrbotten  Pajala 
Norrbotten  Gällivare 
Norrbotten  Älvsbyn 
Norrbotten  Luleå 
Norrbotten  Piteå 
Norrbotten  Kiruna 
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Bilaga 2. Uppgifter och indikatorer  

Hemtjänstverksamheter i Äldreguiden 2013 
 
Uppgifter om enheten 

Datakälla om annan än 
kommun- och enhetsun-
dersökningen 

1. Enhetens namn  
2. Typ av hjälp. Service eller personlig omvårdnad  
3. Regiform. Kommunal eller enskild  
4. Företagets namn (om enskild)  
5. Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda 

med sin hemtjänst av de tillfrågade med hemtjänst i kommu-
nen. Procent 

 

Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
24. 

Bemötande, trygghet och trygghetslarm  
6. Andelen som uppger att personalen alltid bemöter dem på 

ett bra sätt i hemtjänstverksamheterna i kommunen. Procent    
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
16. 

7. Andelen som uppger att de kände sig mycket trygga med att 
bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. Procent  

Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
18. 

8. Kommunen kan den 1 oktober 2012 garantera kontakt när 
den enskilde i ordinärt boende använder sitt trygghetslarm. 
Ja, ange antal minuter eller nej. Redovisas i intervaller om 
inom 1, 5, 20 mer än 20 minuter eller lämnar ingen garanti.  

 

9. Kommunen kan den 1 oktober 2012 garantera att den en-
skilde får hjälp vid konstaterat behov när den enskilde per-
sonen har larmat. Ja, ange antal minuter eller nej. Redovisas 
i intervaller om inom 20, 30, 45, mer än 45 minuter eller läm-
nar ingen garanti. 

 

 

Inflytande och delaktighet  
10. Förekomst av fast personalkontakt(kontaktperson) för frågor 

om personlig omvårdnad och service. Ja eller nej 
11a.    Andel personer med beslut om hemtjänst med aktuell (ej   
           äldre än sex månader) genomförandeplan den 1 oktober  
           2012. Procent. (Redovisas ej i Äldreguiden)  
11b.    Andel personer som varit delaktiga vid utformandet av sin 
           aktuella (ej äldre än 6 månader) genomförandeplan den 1 
           oktober 2012. Procent 
12. Möjlighet att påverka tider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
11. 

Rutiner för hjälp vid speciella behov 
Det fanns rutiner den 1 oktober 2012 för hur hemtjänstpersonalen 
ska agera  
13. När den äldre personen inte svarar när personalen ringer på 

dörren, trots att de är väntade. Ja eller nej 

 

14. När den äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat all-
mäntillstånd. Ja eller nej 

 
15. När det finns misstanke om att den äldre personen är under-

närd eller felnärd. Ja eller nej. Redovisas ej för enheter med 
enbart service. 

 

16. För schemalagda möten med sjuksköterska. För samtliga 
personer, för några personer eller nej. Enbart svaren för 
samtliga personer redovisas som ja. Redovisas ej för enhet-
er med enbart service. 
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Hemtjänstverksamheter i Äldreguiden, forts. 
 
Samarbete med hemsjukvård  
Kommunen hade de 1 oktober 2012 skriftliga och på ledningsnivå 
beslutade överenskommelser för att handlägga ärenden för perso-
ner 65 år och äldre med insatser enligt SoL. Överenskommelsen ka 
beskriva hur samverkan ska ske i enskilda ärenden med den aktör 
som ansvarar för: 

 

17. Läkarinsatser i ordinärt boende. Ja eller nej.  
18. övriga hälso- och sjukvårdsinsatser, t.ex. distriktssköterska 

den 1 oktober 2012. Ja eller nej. 
 

Läkemedel   
19. Andel personer 75 år och äldre med beslut om hemtjänst 

(service eller personlig omvårdnad) enligt SoL med tio eller 
fler läkemedel den 1 oktober 2012. Procent 

 

Socialstyrelsens läkeme-
delsregister och registret 
över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  
 

20. Andel personer 75 år och äldre med beslut om hemtjänst 
(service eller personlig omvårdnad) enligt SoL med olämp-
liga läkemedel den 1 oktober 2012. Procent 

 

Socialstyrelsens läkeme-
delsregister och registret 
över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
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Särskilda boenden i Äldreguiden 2013 
 
Uppgifter om enheten  

Datakälla om annan än 
kommun- och enhetsun-
dersökningen 

1. Enhetens namn  
2. Typ av boende. Allmän vård och omsorg, demensboende, 

demensplatser, servicehus, servicehusplatser, korttidsbo-
ende, korttidsplatser 

 

3. Regiform. Kommunal eller enskild  
4. Företagets namn (om enskild) 
5. Antal platser 

 
6. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med 

sitt särskilda boende av de tillfrågade i boenden i kommu-
nen.  Procent. 

 
Tillgänglighet 
Tillgång till personal, vardagar 

Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
28. 

7. Antal omsorgspersonal per plats enligt schema kl 09.00, 
snittvärde vardagar i oktober 2012. 

 

8. Antal sjuksköterskor enligt schema kl 09.00, snittvärde första 
veckan i oktober 2012 relaterat till samtliga platser eller per-
soner som sjuksköterskan samtidigt ansvarade för enligt 
vårdgivarens planering. 

 

9. Antal arbetsterapeuter enligt schema kl 09.00 snittvärde 
första veckan i oktober 2012 relaterat till samtliga platser el-
ler personer som arbetsterapeuten samtidigt ansvarade för 
enligt vårdgivarens planering. 

10. Antal sjukgymnaster enligt schema kl 09.00 snittvärde första 
veckan i oktober 2012 relaterat till samtliga platser eller per-
soner som arbetsterapeuten samtidigt ansvarade för enligt 
vårdgivarens planering 

11. Antal omsorgspersonal per plats enligt schema kl 09.00, 
snittvärde helgdagar i oktober 2012 enligt vårdgivarens pla-
nering. 

 

12. Antal sjuksköterskor enligt schema kl 09.00, snittvärde första 
helgen i oktober 2012 relaterat till samtliga platser eller per-
soner som sjuksköterskan samtidigt ansvarade för enligt 
vårdgivarens planering. 

 
Kunskapsbaserad verksamhet 
13. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning vid enheten 

kl 09.00 i snitt en vardag i oktober 2012. Procent 
14. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning vid enheten 

kl 09.00 i snitt en helgdag i oktober 2012. Procent 
 
Helhetssyn och samordning 
Kommunen har skriftliga och på ledningsnivå beslutade överens-
kommelser för att handlägga ärenden för personer 65 år och äldre 
med insatser enligt SoL. Överenskommelsen ska beskriva hur 
samverkan ska ske i enskilda ärenden med den aktör som ansvarar 
för: 
15. Läkarinsatser i särskilda boenden den 1 oktober 2012. Ja 

eller nej. 
 
Bemötande och trygghet 
16. Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett 

bra sätt i särskilda boenden i kommunen. Procent.    
17. Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i de 

särskilda boendena i kommunen. Procent. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
17. 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
20. 
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Särskilda boenden i Äldreguiden 2013, forts 
 
 
Inflytande och delaktighet 
18. Förekomst av regelbundna möten (”boråd”) vid särskilda 

boenden, som syftar till att ge de äldre personerna i boendet 
möjlighet att vara med och bestämma i gemensamma frågor 
den 1 oktober 2012. Ja eller nej. 

19. Förekomst av fast personalkontakt (kontaktperson) för frågor 
om personlig omvårdnad och service den 1 oktober 2012. Ja 
eller nej. 

20. Förekomst av fast kontakt med en legitimerad personal vid 
boendet den 1 oktober 2012. Ja eller nej 

21a.    Andel personer med beslut om särskilt boende med aktuell  
           (ej äldre än sex månader) genomförandeplan den 1 oktober  
           2012. Procent. (Redovisas ej i Äldreguiden) 
21b.    Andel personer som varit delaktiga vid utformandet av sin 

aktuella (ej äldre än 6 månader) genomförandeplan den 1 
oktober 2012. Procent. 

21. Andel som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka 
tider de får hjälp av personalen. Procent. 

 
Mat 
22. Enheten kan erbjuda måltider som serveras med en sprid-

ning över dygnets timmar och att tiden mellan kvällsmål och 
frukost inte överskrider 11 timmar.  Ja, samtliga måltider kan 
erbjudas enligt beskrivningen den 1 oktober 2012. 

23. Andel i särskilt boende i kommunen som uppger att maten 
smakar mycket eller ganska bra. Procent. 

 
Aktivitet och träning 
24. Enheten kan erbjuda olika gruppaktiviteter minst två gånger 

per vecka den 1 oktober 2012. Ja eller nej. 
25. Det finns en träningslokal som ligger nära boendet och som 

lätt kan nås av de äldre personerna på enheten den 1 okto-
ber 2012. Ja eller nej. 

26. Det finns tillgång till regelbunden styrke- och balansträning i 
form av gruppgymnastik som leds av personal den 1 oktober 
2012. Ja, minst en gång per vecka, ja, minst en gång varan-
nan vecka, ja, minst en gång per månad, nej. 

 
Läkemedelsgenomgångar och läkemedel  
27. Andel personer 65 år och äldre vid enheten med aktuell (ej 

äldre än 12 månader) läkemedelsgenomgång den 1 oktober 
2012. Procent. 

28. Andel personer 75 år och äldre med beslut om särskilt bo-
ende med tio eller fler läkemedel den 1 oktober 2012. Pro-
cent. 

 
 
 
29. Andel personer 75 år och äldre med beslut om särskilt bo-

ende som använder minst ett av fyra olämpliga läkemedel 
den 1 oktober 2012. Procent.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Fråga nr 
12. 
 
 
 
 
 
Vad tycker de äldre om 
 äldreomsorgen? Fråga 
 nr 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialstyrelsens läkemedels-
register och registret över 
socialtjänstinsatser till äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. 
 
Socialstyrelsens läkemedels-
register och registret över 
socialtjänstinsatser till äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. 
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Socialstyrelsens webbplats/öppna jämförelser 
Redovisas på kommun-, läns- och riksnivå.  

Inflytande och delaktighet, uppföljning av biståndsbeslut 
1. Andel personer med hemtjänstinsatser i ordinärt boende som fick minst ett av 

sina beslut uppföljt mellan den 1 april och den 30 september 2012. Procent. 
2. Andel personer i särskilt boende som fick minst ett av sina beslut uppföljt mellan 

den 1 april och den 30 september 2012. Procent. 
Trygghet och säkerhet 
3. Andel personer i permanent särskilt boende med aktuell (ej äldre än 12 måna-

der) basal utredning avseende urinläckage den 1 oktober 2012. Procent. 
4. Andel personer i permanent särskilt boende med individuellt utprovade inkonti-

nenshjälpmedel den 1 oktober 2012. Procent. 
Helhetssyn och samordning 
Förekomst av rutiner den 1 oktober 2012 för att handlägga insatser enligt SoL för per-
soner 65 år och äldre (enskilda ärenden) när det behövs samordning med socialtjäns-
tens verksamhet som har ansvar för:  
5. Missbruk. Ja eller nej 
6. Funktionsnedsättning. Ja eller nej 
7. Socialpsykiatri. Ja eller nej 
Tillgänglighet 
8. Antal personer 65 år och äldre med beslut om insatser enligt SoL som varje 

handläggare ansvarade för en normalvecka i oktober 2012. 
Kunskapsbaserad verksamhet 
9. Andel handläggare av ärenden inom äldreomsorgen som hade adekvat utbild-

ning för uppgiften den 1 oktober 2012. Procent. 
10. Förekomst av en samlad plan för kompetensutveckling för de handläggare som 

ansvarar för ärenden enligt SoL för personer 65 år och äldre den 1 oktober 
2012. Procent.  
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Bilaga 3. Enkäter i undersökningen 

Enkät till hemtjänstverksamheter 
 
 

Fråga 1.4 förtydligad 121105 
 

29 oktober 2012 
Denna pdf-fil bifogas för att det ska vara möjligt att skriva ut enkäten för 
den som vill få en helhetssyn över frågorna och/eller för den som vill kunna 
samla in svar från olika uppgiftslämnare. Men enkäten besvaras via e-postad 
länk!  
 
Till hemtjänstenheter i Sveriges kommuner och                                      
stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm    
 
Kommun- och enhetsundersökningen 2012 - hemtjänst 
Denna enkät vänder sig till olika hemtjänstverksamheter i landets alla kom-
muner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkäten är den 
huvudsakliga källan till innehållet i Äldreguiden och den enda datakällan för 
att fånga information på enhetsnivå. En del uppgifter i kommun- och en-
hetsundersökningen används också i rapporten Öppna jämförelser, vård och 
omsorg om äldre.  
 
Ditt svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som 
möjligt. 
 
Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast måndagen den 3 december 
2012. 
 
Äldreguiden och Öppna jämförelser – vad är skillnaden?  
Äldreguiden vänder sig i första hand till äldre eller närstående och syftet är 
att informera om innehållet i olika verksamheter. Öppna jämförelser vänder 
sig i första hand till verksamheter och beslutsfattare med syftet att stimulera 
till analys, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Alla öppna jäm-
förelser och Äldreguiden redovisas på Socialstyrelsens webbplats. 
 
Tekniska frågor som rör enkäten kan ställas till SCB: 
Telefon: 019 - 17 60 65.  
E-post: uls@scb.se 
 
Frågor om enkätens innehåll besvaras av:  
Homan Amani, 
Telefon: 075 - 247 42 15. 
E-post: homan.amani@socialstyrelsen.se 
 
Marianne Lidbrink  
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Telefon: 075 - 247 35 28.  
E-post: marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se  
 
Hantering av kontaktuppgifter enligt PUL 
Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i 
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Uppgifterna kan komma att 
användas vid förnyad kontakt. 
 
Det är frivilligt att besvara denna enkät. Socialstyrelsen har samrått med 
Sveriges Kommuner och Landsting inför utformningen och genomförandet 
av enkäten.  
 
 
HEMTJÄNST 
 
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren 
Kontaktuppgifterna har lämnats av en representant för kommu-
nen/stadsdelen.  
 
Din enhets namn: 

 
Om namnet är fel, skriv in det rätta. 
Men om ändringen också innebär att enheten 
har förändrat inriktning eller regiform, måste 
du kontakta SCB för ny registrering. 

Kommun: Om fel, skriv in rätt uppgift. 

Kommun, stadsdel (i 
Stockholm, Göteborg, eller 
Malmö): 

Om fel, skriv in rätt uppgift.  

Kontaktperson: Om namnet är fel, skriv in det rätta. 

E-post till kontaktperso-
nen: 

Om e-postadressen är fel, skriv in den rätta. 

Telefonuppgifter till kon-
taktpersonen: 

Om telefonnumret är fel, skriv in det rätta. 

 

 
1. BAKGRUNDSUPPGIFTER 
 
Enkäten avser personer 65 år och äldre med verkställda beslut 
om hemtjänst enligt SoL i ordinärt boende, den 1 oktober 2012.  
 
1.1 Utför din enhet hemtjänstinsatser i form av: 
 
Flera alternativ kan väljas. 

 Service? 
 Personlig omvårdnad? 
 Matdistribution? Ut efter svar på fråga 1.2. 
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 Trygghetslarm? Ut efter svar på fråga 1.2. 
 
Service: Praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 
post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.  
Personlig omvårdnad: De insatser som utöver service behövs för att tillgo-
dose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att 
äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser 
som behövs för att bryta isolering, såsom ledsagning som stöd vid sociala 
aktiviteter. 
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva enheten. 
 
  

1.2 Ange din enhets driftsform den 1 oktober 2012: 

 
Endast ett alternativ kan väljas 

 Kommunal  Om Kommunal, hoppa till Fråga 1.4. 
 Enskild  

Om båda eller ett av svarsalternativen matdistribution respektive larm, i 
fråga 1.1 har valts avslutas enkäten här. Hopp sker då till sista sidan. 
 
Kommunal: Med kommunal regi avses att verksamheten bedrivs som en del 
av den kommunala förvaltningsorganisationen med en nämnd som direkt 
ansvarig. Här ingår också verksamhet som drivs i intraprenadform. 
Enskild: Med enskild regi avses att verksamheten bedrivs av bolag (inklu-
sive kommunala bolag), stiftelser, kooperativ, föreningar m.m. Här ingår 
också verksamhet som drivs i entreprenadform. 
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva enheten. 
 
 
1.3 Om enhetens driftsform är enskild, ange namnet på utföra-
ren med hjälp av listan. 
 
Endast ett alternativ kan väljas.  
Rullgardin med alternativa utförare: (Aleris, Attendo, Carema, Före-
nade Care). 
Om namnet inte finns med på listan, ange aktuell utförare:       
 
Svaret på denna fråga används för analys. 
 
 
1.4 Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten, den 1 okto-
ber 2012: 
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Här avses personer med verkställda beslut om hemtjänst enligt 4 kap. 1§ 
SoL i ordinärt boende samt i förekommande fall även andra boendeformer 
som inte är biståndsbeslutade, t.ex. trygghetsboende.  
Tillägg 121105: Inkludera personer med insatser i form av service, person-
lig omvårdnad, ledsagning, avlösning av anhörig i hemmet, matdistribution, 
trygghetslarm samt boendestöd.  
 
 
2. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
 
Frågorna om delaktighet och inflytande avser personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om hemtjänst enligt SoL i or-
dinärt boende, den 1 oktober 2012.  
 
2.1 Av antalet äldre personer vid enheten (Fråga 1.4), ange antal 
personer som hade minst en aktuell genomförandeplan om 
hemtjänst enligt SoL: 
 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
       Om 0 hoppa till Fråga 2.3.  
Siffran i fråga 2.1 får aldrig vara högre än den i fråga 1.4. 
 
En genomförandeplan är aktuell om den utformats för mindre än 6 månader 
sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under de senaste 6 måna-
derna, d.v.s. efter den 1 april 2012. Uppföljningen ska ha noterats i genom-
förandeplanen eller journalen.  
En person kan ha flera genomförandeplaner, räkna antal personer som har 
minst en aktuell genomförandeplan.  
En person kan tacka nej till att en genomförandeplan upprättas men plane-
ring av hur insatser ska genomföras måste ändå ske. Inkludera även perso-
ner med sådan plan/sådana planer.  
 
 
2.2 Av personerna i fråga 2.1, ange antal som, 
a)  har varit delaktiga i utformningen/uppföljningen av sin aktu-

ella genomförandeplan.  

Om svaret är noll, skriv 0 
       
Svaret på denna fråga får aldrig vara högre än svaret i fråga 2.1. 
 
Med delaktig menas att den äldre personen haft möjlighet att medverka och 
påverka hur och när vården och omsorgen ges. Den äldre personen kan i 
detta fall företrädas av en närstående eller legal företrädare (god man eller 
förvaltare).  

 
b) tackat nej till genomförandeplan eller som tackat nej till att 
vara delaktiga i upprättandet av en sådan. 
Om svaret är noll, skriv 0 
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Svaret på denna fråga får aldrig vara högre än svaret i fråga 2.1.   
Summan av antalet i Fråga 2.2.a och 2.2.b får inte överstiga siffran i fråga 
2.1. 
 

Inkludera endast de personer som själva aktivt har tackat nej till en plan 
eller till att vara delaktiga.  
  
Svaren på frågorna 2.1 och 2.2.a används för att beskriva andelen personer 
som har en aktuell genomförandeplan och andelen som varit delaktiga i att 
utforma denna plan. 

 
Frågorna om delaktighet och inflytande avser personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om hemtjänst enligt SoL i or-
dinärt boende, den 1 oktober 2012.  
 
2.3 Erbjuds varje enskild äldre person vid enheten en fast per-
sonalkontakt med särskilt ansvar för frågor som rör den äldres 
personliga omvårdnad och/eller service? 
 

 Ja  
 Nej 

 
Erbjudandet innebär att den äldre personen har informerats om vem bland 
personalen som finns att kontakta vid frågor om t.ex. utförandet av olika 
insatser eller om tidpunkten för genomförandet. Denna person, ofta kallad 
kontaktperson, kan till exempel ansvara för att, tillsammans med den en-
skilde, planera för genomförande av olika insatser och att dokumentera 
detta i en genomförandeplan.  
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva enhetens erbjudanden. 
 

3. SAMORDNING OCH SAMVERKAN 
 
Frågorna om samordning och samverkan avser personer 65 år 
och äldre med biståndsbeslut om hemtjänst enligt SoL, den 1 
oktober 2012.  
 
3.1 Har enheten lokala skriftliga rutiner som beskriver hur hem-
tjänstpersonalen ska agera, 

 Ja Nej 
a. När den äldre personen, trots förväntan, inte öpp-
nar dörren/inte svarar på ringsignal? 

 

  

b. När den äldre personen plötsligt uppvisar ett försäm-
rat allmäntillstånd? 

 

  

  c. Vid misstanke om att den äldre personen är under-
närd eller felnärd?   
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 Fråga 3.1.c, besvaras inte av dem som på Fråga 1.1 svarat enbart service, 
dessa får inte heller Fråga 3.2 utan hoppar till fråga 4.1. 
 
Rutiner: Ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska ge-
nomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skrift-
liga rutiner som kommunen/stadsdelen har tagit fram för sina verksamheter.  
Rutinerna innebär att hemtjänstpersonalen vet vem eller vilka personer som 
kan kontaktas när det finns behov av stöd för ställningstagande till lämplig 
åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, aktuell biståndshand-
läggare eller ansvarig sjuksköterska.  
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva organisationens beredskap att 
ge hemtjänstpersonalen stöd vid speciella situationer.  
 

 
3.2 Har enheten skriftliga rutiner för schemalagda möten med 
sjuksköterska (eller annan hälso- och sjukvårdspersonal) för att 
diskutera hälsan för enskilda äldre personer? 
Denna fråga ska inte besvaras av dem som enbart svarat service på fråga 
1.1.  
 
Endast ett alternativ kan väljas.  

 Ja, för samtliga enskilda äldre personer  
 Ja, för några enskilda äldre personer 
 Nej, det finns inga sådana rutiner  

 
Rutinerna ska finnas för äldre som har hemsjukvård oavsett om ansvaret 
ligger hos kommunen eller landstingstinget. 
Den äldre personen kan utveckla behov som hemtjänstpersonalen behöver 
rådgöra om med ansvarig sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårds-
personal. Det kan exempelvis handla om att den äldre personen har fått 
problem vid förflyttning, inte är som vanligt längre, äter mindre än vanligt 
eller har problem med sin mun- och tandvård. 
Rutiner: Ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska ge-
nomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skrift-
liga rutiner som kommunen/stadsdelen har tagit fram för sina verksamheter.  
Schemalagda möten: Innebär regelbundet återkommande möten som van-
ligtvis sker ansikte  
mot ansikte. Kontakter kan även ske via telefon eller på annat sätt. Mötena 
ska vara tillräckligt ofta förekommande för att hemtjänstpersonalen så långt 
det är möjligt ska kunna undvika behov av att ta kontakt akut med hälso- 
och sjukvårdspersonal.  
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva hemtjänstpersonalens förut-
sättningar att få råd vid misstankar om att den äldre har behov av nya eller 
förändrade hälso- och sjukvårdsåtgärder. 
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4. PERSONAL 
 
4.1 Ange tjänstgöringsgrad för enhetschefen/-cheferna vid din 
enhet den 1 oktober 2012:  
      Procent 
 
Enhetschef: En person som har minst två av följande ansvarsområden: 
verksamhetsansvar, personalansvar, ekonomiskt ansvar. Gruppledare eller 
motsvarande som har ett begränsat ansvar för en mindre del av personalen 
vid en enhet eller ett distrikt räknas inte som enhetschef. Inte heller legiti-
merade yrkesutövare som inom sitt yrkesansvar har ansvar för kommunal 
hälso- och sjukvård räknas som enhetschefer.  
Räkna enhetschefen/-chefernas hela tjänstgöringsgrad på enheten även om 
chefen/cheferna ansvarar för personal som utför insatser för personer yngre 
än 65 år. 
Exempel på tjänstgöringsgrad: Om en person arbetar som chef för en enhet 
50 procent, ange 50 procent. Om två personer arbetar som chef för en enhet 
varav en arbetar 90 procent och en 30 procent, ange 120 procent. 
 
4.2 Ange antal personal vid enheten som chefen ansvarade för 
under perioden  
1 – 31 oktober 2012, 
 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0 
 Antal månadsav-

lönade 
Antal timavlönade 

a. Hemtjänstpersonal: 
            

b. Hälso- och sjukvårdsper-
sonal: 

            

c. Annan personal:             

Totalt antal personal:             

Total beräknas automatiskt. 
 
Räkna med antal personer, både tim- och månadsavlönade, oavsett hur 
mycket de har arbetat under månaden. Inkludera all personal som chefen 
ansvarar för även de som utför insatser för personer yngre än 65 år. Räkna 
inte med de månadsavlönade som var helt lediga (sjuka eller tjänstlediga) 
samtliga dagar under den 1 - 31 oktober 2012, räkna då istället med even-
tuell vikarie.  
Hemtjänstpersonal: Avser t.ex. undersköterskor, vårdbiträden eller hemvår-
dare, d.v.s. all den personal som utför vård-och omsorgsuppgifter inom so-
cialtjänstens äldreomsorg samt i förekommande fall delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter.  
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Hälso- och sjukvårdspersonal: Avser sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller 
sjukgymnaster eller annan legitimerad personal som utför åtgärder enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 
Annan personal: T.ex. lokalvårdare, vaktmästare, kökspersonal eller annan 
personal som inte ingår i ovanstående kategorier men som enhetschefen 
ansvarar för. 
 
Svaren på frågorna 4.1 och 4.2 används för att beskriva antalet unika med-
arbetare per chef under perioden 1 – 31 oktober 2012 vid din enhet. 

 
5. ÖVRIGA SYNPUNKTER  
      
 
Tack för din medverkan! 
Enkäten är öppen till sista svarsdatum, måndagen den 3 december 2012.  
 
Du får en sammanställning av dina svar i slutet av januari 2013. Då öppnas 
enkäten igen, för att du ska ha möjlighet att justera enkätsvaren. Du går in i 
din enkät med de inloggningsuppgifter du fick vid detta tillfälle. Spara dina 
inloggningsuppgifter!  
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Enkät till särskilt boende 
 
 

Tillägg i förklaringen till fråga 6.2 121107 
Och fråga 5.1 – 5.3 121109 

29 oktober 2012 
Denna pdf-fil bifogas för att det ska vara möjligt att skriva ut enkäten för 
den som vill få en helhetssyn över frågorna och/eller för den som vill kunna 
samla in svar från olika uppgiftslämnare. Men enkäten besvaras via e-postad 
länk!  
Till särskilda boenden i Sveriges kommuner och                                      
stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm    
 
Kommun- och enhetsundersökningen 2012 – särskilda boenden 
Denna enkät vänder sig till olika särskilda boenden i landets alla kommuner 
och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkäten är den huvud-
sakliga källan till innehållet i Äldreguiden och den enda datakällan för att 
fånga information på enhetsnivå. En del uppgifter i kommun- och enhetsun-
dersökningen används också i rapporten Öppna jämförelser, vård och om-
sorg om äldre.  
Ditt svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som 
möjligt. 
 
Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast måndagen den 3 december 
2012. 
 
Äldreguiden och Öppna jämförelser – vad är skillnaden?  
Äldreguiden vänder sig i första hand till äldre eller närstående och syftet är 
att informera om innehållet i olika verksamheter. Öppna jämförelser vänder 
sig i första hand till verksamheter och beslutsfattare med syftet att stimulera 
till analys, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Alla öppna jäm-
förelser och Äldreguiden redovisas på Socialstyrelsens webbplats. 
 
Tekniska frågor som rör enkäten kan ställas till SCB: 
Telefon: 019 - 17 60 65.  
E-post: uls@scb.se 
 
Frågor om enkätens innehåll besvaras av:  
Homan Amani, 
Telefon: 075 - 247 42 15. 
E-post: homan.amani@socialstyrelsen.se 
 
Marianne Lidbrink  
Telefon: 075 - 247 35 28.  
E-post: marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se  
 
Hantering av kontaktuppgifter enligt PUL 
Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i 
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Uppgifterna kan komma att 
användas vid förnyad kontakt. 
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Det är frivilligt att besvara denna enkät. Socialstyrelsen har samrått med 
Sveriges Kommuner och Landsting inför utformningen och genomförandet 
av enkäten.  
 
  

     
PERMANENT SÄRSKILT BOENDE OCH 
KORTTIDSBOENDE /KORTTIDSVÅRD 
 
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren 
Kontaktuppgifterna har lämnats av en representant för kommu-
nen/stadsdelen.  
 
Din enhets namn: 

 
Om namnet är fel, skriv in det rätta. 
Men om ändringen också innebär att enheten 
har förändrat inriktning eller regiform, måste 
du kontakta SCB för ny registrering.  

Kommun, stadsdel (i 
Stockholm, Göteborg, eller 
Malmö): 
 

Förifylld – om fel kan respondenten ändra 
med kommunnamn och stadsdelsnamn 

Kommun: Om kommunen är fel, skriv in den rätta. 

Kontaktperson: 
 

Om namnet är fel, skriv in det rätta. 

E-post till kontaktperso-
nen: 

Om e-postadressen är fel, skriv in den rätta. 

Telefonuppgifter till kon-
taktpersonen: 

Om telefonnumret är fel, skriv in det rätta. 
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1. BAKGRUNDSUPPGIFTER 
 
1.1 Ange enhetens regiform den 1 oktober 2012: 
 
Endast ett alternativ kan väljas 

 Kommunal Om Kommunal, hoppa till Fråga 1.3 
 Enskild  

 
Kommunal: Med kommunal regi avses att verksamheten bedrivs som en del 
av den kommunala förvaltningsorganisationen med en nämnd som direkt 
ansvarig. Här ingår också verksamhet som drivs i intraprenadform. 
Enskild: Med enskild regi avses att verksamheten bedrivs av bolag (inklu-
sive kommunala bolag), stiftelser, kooperativ, föreningar m.m. Här ingår 
också verksamhet som drivs i entreprenadform. 
 
Svaret på fråga 1.1 används för att beskriva din enhet.  

  
 
Om enskild  
1.2 Ange namnet på utföraren med hjälp av listan: 
 
Endast ett alternativ kan väljas.  
Rullgardin med alternativa utförare (Aleris, Attendo, Carema, Före-
nade Care). 
Om namnet inte finns med på listan, ange aktuell utförare:       
 
Svaret på fråga 1.2 används för analys.  
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1.3.a Tar din enhet emot personer från andra kommu-
ner/stadsdelar?  
 

 Ja 
 Nej Om Nej, hoppa till Fråga 1.4. 

 
Om ja. 
1.3.b Ange från vilken eller vilka kommuner/stadsdelar din enhet 
tar emot personer för permanent särskilt boende. 
 
I webbenkäten finns ett förstoringsglas att klicka på för att söka efter kom-
mun/stadsdel och koder.   
Permanent särskilt boende  
Kommun/stadsdelskod Kommun/stadsdel Antal personer 
   
I webbenkäten kan flera kommuner/stadsdelar anges.  
 
 
1.3.c Ange från vilken eller vilka kommuner/stadsdelar din enhet tar emot  
personer för korttidsboende/korttidsvård. 
 
I webbenkäten finns ett förstoringsglas att klicka på för att söka efter kom-
mun/stadsdel och koder.   
Korttidsboende/korttidsvård  
Kommun/stadsdelskod Kommun/stadsdel Antal personer 
   
I webbenkäten kan flera kommuner/stadsdelar anges.  
 
Svaren på frågorna 1.3.a-1.3.c används för att redovisa antalet personer som 
får sin vård och omsorg på boendet finansierad av annan kommun/stadsdel 
än den kommun där boendet finns geografiskt placerad. Dessa viktas på 
kommunnivå – så att finansierande kommun tillräknas värdena, även fast 
boendet finns i en annan kommun. 
 
 
1.4 Ange totalt antal platser på enheten den 1 oktober 2012: 
        

Vi har valt att använda begreppet platser, då vi vill veta hur många perso-
ner, oavsett ålder, som enheten har kapacitet för och som kan bo på enhet-
en. 
Räkna med samtliga platser, oavsett om någon bodde där eller ej den 1 ok-
tober 2012. 
Räkna inte med de platser som upptogs av personer utan biståndsbeslut (t 
ex parboende).  
I de flesta fall är antalet platser detsamma som antal lägenheter eller rum.  
 
Svaret på fråga 1.4 används för att beskriva enhetens storlek.  
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Dessa bakgrundsuppgifter avser uppgifter för personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om boende enligt SoL, den 1 
oktober 2012. 
 
1.5 Ange antal äldre personer på enheten med verkställda beslut 
om permanent särskilt boende: 
 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
         
 Svaret på denna fråga kan inte vara större än svaret i Fråga 1.4. 
 
Permanent särskilt boende: Stadigvarande boende i motsats till korttids-
vård/- 
korttidsboende. Gruppboende för personer med demenssjukdomar och ser-
vicehus/serviceboende är olika inriktningar av permanent särskilt boende.  
 
1.6 Av dem med verkställda beslut om permanent särskilt bo-
ende (Fråga 1.5), ange antal äldre personer som bodde i grupp-
boende för personer med demenssjukdom:  
 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
        Om 0 ska fråga 6.1 och 6.2 inte besvaras. 
Svaret på denna fråga kan inte vara större än 1.5. 
 
Gruppboende för personer med demenssjukdom: Här avses ett gruppboende 
som är specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Gruppboendet 
kan utgöra en del av din enhet eller vara en egen enhet. Med gruppboende 
avses ett antal boenderum med vissa gemensamma utrymmen. Flera grupp-
boenden kan finnas i samma fastighet. Särskild personal finns för varje 
gruppboende hela eller delar av dygnet. 
 
1.7 Av dem med verkställda beslut om permanent särskilt bo-
ende (Fråga 1.5), ange antal äldre personer i service-
hus/serviceboende:  
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0.    
      
Svaret på denna fråga kan inte vara större än 1.5. 
 
Personer i ett servicehus/serviceboende har ett biståndsbeslut för boende. 
Det ska finnas god tillgång till vård- och omsorgspersonal, även om de ge-
nomsnittliga hjälpbehoven vanligtvis är lägre än för personer i permanent 
särskilt boende. Lägenheterna är fullvärdiga, d.v.s. utrustade med hygienut-
rymmen (toa/dusch) och kök. Boendet bygger på att den enskilde själv lagar 
sin mat, får den distribuerad av servicehusets personal eller att det finns en 
gemensam matsal/restaurang där den boende kan välja att ibland inta en 
måltid. 
Boendet omfattar inte helinackordering, då avgift för mat inte tas ut. Trygg-
hetsboende räknas inte som servicehus/serviceboende. 
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Dessa bakgrundsuppgifter avser uppgifter för personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om boende enligt SoL, den 1 
oktober 2012. 
 
1.8 Ange antal äldre personer med verkställda beslut om kort-
tidsboende/korttidsvård:   
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0.     
      
Om enheten endast anger personer i korttidsboende/korttidsvård, utgår 
Frågorna 4.2 – 4.9 (om urininkontinens).  
Räkna endast de personer som vistades på enheten den 1 oktober.  
 
Korttidsvård/korttidsboende: Bistånd i form av tillfälligt boende förenat 
med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bl.a. avlösning, 
växelvård och eftervård. 
 
Svaren på frågorna 1.5 och 1.8 relateras till flera andra uppgifter t.ex. anta-
let personer med aktuell genomförandeplan. 

 
2. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Frågorna om delaktighet och inflytande avser personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om boende enligt SoL, i per-
manent särskilt boende och korttidsboende/korttidsvård, den 1 
oktober 2012.  
 
2.1 Av antalet äldre personer vid din enhet (fråga 1.5 + 1.8), ange 
antal personer som hade en aktuell genomförandeplan: 
 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
      Om 0, hoppa till Fråga 2.3. 
Svaret på denna fråga kan inte vara större än summan av Fråga 1.5 + 1.8. 
En genomförandeplan är aktuell om den utformats för mindre än 6 månader 
sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under de senaste 6 måna-
derna, d.v.s. efter den 1 april 2012. Uppföljningen ska ha noterats i genom-
förandeplanen eller journalen. 
En person kan ha flera genomförandeplaner, räkna antal personer som har 
minst en aktuell genomförandeplan.  
En person kan tacka nej till att en genomförandeplan upprättas men plane-
ring av hur insatser ska genomföras måste ändå ske. Inkludera även perso-
ner med sådan plan/sådana planer. 
 
2.2 Av personerna i fråga 2.1, ange antal som, 
 
b)  har varit delaktiga i utformningen/uppföljningen av 

sin aktuella genomförandeplan.  

Om svaret är noll, skriv 0 
       
Svaret på denna fråga får aldrig vara högre än svaret i fråga 2.1. 
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Med delaktig menas att den äldre personen haft möjlighet att medverka och 
påverka hur och när vården och omsorgen ges. Den äldre personen kan i 
detta fall företrädas av en närstående eller legal företrädare (god man eller 
förvaltare).  

 
b) tackat nej till genomförandeplan eller som tackat nej till att 
vara delaktiga i upprättandet av en sådan. 
Om svaret är noll, skriv 0 
       
Svaret på denna fråga får aldrig vara högre än svaret i fråga 2.1. 

  Summan av antalet i Fråga 2.2.a och 2.2.b får inte överstiga siffran i fråga 
2.1. 

Inkludera endast de personer som själva aktivt har tackat nej till en plan 
eller till att vara delaktiga.  
 Svaren på frågorna 2.1 och 2.2.a används för att beskriva andelen personer 
som har en aktuell genomförandeplan och andelen som varit delaktiga i att 
utforma denna plan. 

 
Frågorna om delaktighet och inflytande avser personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om boende enligt SoL, i per-
manent särskilt boende och korttidsboende/korttidsvård, den 1 
oktober 2012. 
 
2.3 Erbjuds varje enskild äldre person vid enheten en fast per-
sonalkontakt för frågor som rör den äldres personliga omvård-
nad och service?  

 Ja 
 Nej  

 
Erbjudandet innebär bl.a. att den äldre personen vet vem bland personalen 
man kan kontakta vid frågor om omsorgsinsatser. Det kan till exempel 
handla om när insatserna ska genomföras eller om inköp av olika person-
liga saker enligt den enskildes önskemål. Denna person, ofta kallad kon-
taktperson, kan till exempel ansvara för att, tillsammans med den enskilde, 
planera för genomförande av olika insatser och att dokumentera detta i en 
genomförandeplan.  

 
2.4 Erbjuds varje enskild äldre person vid enheten en fast kon-
takt med en legitimerad vårdpersonal på boendet? 

 Ja 
 Nej  

 
En fast kontakt med en vårdpersonal är bland annat till för att den enskildes 
behov av samordning och säkerhet ska tillgodoses. Den fasta vårdkontakten 
kan till exempel vara en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 
som är den vanligaste förekommande legitimerade vårdpersonalen i sär-
skilda boenden. Se § 29a HSL om fast vårdkontakt.  
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2.5 Ordnar ni regelbundet möten (”boråd”) där de äldre perso-
nerna vid enheten har möjlighet att vara med och bestämma i 
gemensamma frågor?  

 Ja 
 Nej 

 
Det kan t.ex. handla om att planera för aktiviteter eller att bestämma mat-
sedel för den kommande veckan.  
 
Svaren på frågorna 2.3 – 2.5  används för att beskriva enhetens erbjudanden.  
 
 
3. AKTIVITET, TRÄNING OCH MAT 
 
Frågorna avser personer 65 år och äldre med verkställda beslut 
om boende enligt SoL, i permanent särskilt boende och kort-
tidsboende/korttidsvård, den 1 oktober 2012. 
 
Aktivitet 
 
3.1  Erbjuder enheten olika gruppaktiviter minst två gånger per 
vecka? 

 Ja 
 Nej 

 
Aktiviteterna sker tillsammans med andra personer i boendet under ledning 
av anställd personal eller volontärer.  
Exempel på gruppaktivitet: borådsmöten, bingo, utflykter, matlagning, bib-
lioteksbesök eller gruppgymnastik. 
Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro. 
 
Svaret på fråga 3.1 används för att beskriva enhetens erbjudande om olika 
aktiviteter.  
 
 
3.2  Ange antal äldre personer på enheten som mellan den 1-28 
oktober 2012, erbjudits en enskild aktivitet minst en gång per 
vecka: 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0.  
      Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över.  
 
Enskild aktivitet är en aktivitet som är efterfrågad av och meningsfull för 
den äldre personen. Det är en aktivitet som genomförs med stöd av perso-
nal. Erbjudandet om aktiviteten kan vara återkommande och planerad i 
genomförandeplan. Aktiviteten genomförs inte i grupp tillsammans med 
andra.  
Enskild aktivitet kan t.ex. vara massage, schackspel, promenad eller enskild 
högläsning. 
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Erbjudandet ska vara dokumenterat i genomförandeplan/social dokumentat-
ion. 
 
Svaret på fråga 3.2 används för att beskriva andelen äldre personer som er-
bjudits en enskild aktivitet minst en gång per vecka. 
 
3.3 Varifrån har uppgiften i fråga 3.2 hämtats?  

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Enheten saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
Frågan avser personer 65 år och äldre med verkställda beslut 
om boende enligt SoL, i permanent särskilt boende och kort-
tidsboende/korttidsvård, den 1 oktober 2012. 
 
Träning 
 
3.4 Har de äldre personerna på enheten tillgång till regelbunden 
styrke- och balansträning i form av en träningslokal som ligger 
nära och som lätt kan nås?  

 Ja 
 Nej 

 
Med lätt att nås menas att lokalen är lättillgänglig även för personer med 
funktionsnedsättning och med behov av t.ex. gånghjälpmedel eller rullstol.   
Träningslokal: Behöver inte vara en separat byggnad eller rum men en tyd-
ligt  
avgränsad yta som är tillgänglig för just träning.  
 
3.5 Har de äldre personerna på enheten tillgång till regelbunden 
styrke- och balansträning i form av gruppgymnastik som leds av 
personal? 

 Ja, minst en gång per vecka 
 Ja, minst en gång varannan vecka 
 Ja, minst en gång per månad 
 Nej 

  
Syftet med gruppgymnastiken är att bidra till att den enskilda äldre perso-
nen ska  
bibehålla och stärka befintliga funktioner.  
 
Svaren på frågorna 3.4 och 3.5 används för att beskriva vilka möjligheter 
som finns för den äldres styrke- och balansträning. 
 
 
Frågan avser personer 65 år och äldre med verkställda beslut 
om boende enligt SoL, i permanent särskilt boende och kort-
tidsboende/korttidsvård, den 1 oktober 2012. 
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Mat 
 
3.6 Ange enhetens möjligheter att erbjuda samtliga personer i 
boendet måltider enligt nedanstående, 
 
Om din enhets tider avviker max 30 minuter, svara ja. 
Måltid Tider Ja Nej 

Frukost 07.00 – 08.30   

Mellanmål 09.30 – 10.30   

Lunch 11.00 – 13.00   

Mellanmål 14.00 – 15.00   

Middag 17.00 – 18.30   

Mellanmål 20.00 – 21.00   

Nattmål Vid behov   
 
Måltiderna bör spridas över så stor del av dygnet som det är praktiskt möj-
ligt. Personer med nedsatt aptit kan på så sätt öka intaget av mat och få i 
sig tillräckligt med energi och näringsämnen. Enligt experter bör därför 
mat erbjudas vid minst sex tillfällen under dygnet fördelat på tre måltider 
och tre mellanmål och nattfastan bör inte överskrida 10-11 timmar. En 
komplett måltid består av varmrätt och dryck samt sallad, smör och bröd. 
Mindre mål som frukost och mellanmål är viktiga för att en person ska 
kunna täcka sitt energi- och näringsbehov. Näringsdrycker är komplement 
till måltider eller mellanmål. Personer som ofta vaknar på natten bör ha 
tillgång till något att äta också nattetid1,2. 
 1 Bra mat i äldreomsorgen och Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i 
äldreomsorgen. Livsmedelsverket 2011. 
2Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och be-
handla undernäring. Socialstyrelsen 2011.  
 
Svaret används för att beskriva enheter i kommunen som kan erbjuda mål-
tider enligt den beskrivna måltidsordningen.  

 
 
4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 
Frågan avser uppgifter för personer 65 år och äldre med verk-
ställda beslut om boende enligt SoL, den 1 oktober 2012.  
 
Läkemedelsgenomgång 
 
4.1 Ange antal äldre personer vid enheten som hade en aktuell 
genomgång av förskrivna läkemedel:  
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
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Svaret på denna fråga kan inte vara större än summan av Fråga 1.5 + 1.8.  
 
Aktuell läkemedelsgenomgång: För att vara aktuell ska genomgången inte 
vara äldre än 12 månader, d.v.s. vara genomförd efter den 1 oktober 2011.  
Med läkemedelsgenomgång avses en metod för analys, uppföljning och om-
prövning av en individs läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett 
förutbestämt strukturerat och systematiskt arbetssätt i enlighet med lokala 
riktlinjer och rutiner. Genomgångarna involverar flera professioner (t.ex. 
läkare, sjusköterskor eller undersköterskor) och vid behov finns tillgång till 
stöd av farmakologisk expert, apotekare eller motsvarande.   
 
Svaret på fråga 4.1 används för att visa andel personer vid enheten som fått 
en genomgång av sina läkemedel under det senaste året.  

 
Frågorna om urininkontinens avser endast personer 65 år och äldre i 
permanent särskilt boende, med verkställda beslut om boende enligt 
SoL, den 1 oktober 2012.   
För mer information - Urininkontinens – underlag för frågor till kommun- 
och enhetsundersökningen 2012.  
 
Urininkontinens 
 
Enhet som har svarat 0 på Fråga 1.5 ska inte besvara Frågorna 4.2-4.9. 
4.2 Ange antal äldre personer vid enheten med urinläckage: 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. Om ni inte har uppgifter att be-
svara denna fråga, hoppa över den och besvara istället fråga 4.3.    
      
Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
Urinläckage förekommer om någon av följande frågor kan besvaras med ett 
”Ja”. 
Personen: 

• läcker urin 

• inte hinner fram till toaletten i tid 

• använder något inkontinenshjälpmedel.  

Med inkontinenshjälpmedel avses här endast olika absorberande produkter. 
 
4.3 Varifrån har uppgiften i fråga 4.2 hämtats?  

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Enheten saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
Svaret på denna fråga används för analys. 
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Frågorna om urininkontinens avser endast personer 65 år och 
äldre i permanent särskilt boende, med verkställda beslut om 
boende enligt SoL, den 1 oktober 2012.   
För mer information - Urininkontinens – underlag för frågor till kommun- 
och enhetsundersökningen 2012.  
 
Urininkontinens 
 
4.4 Av de äldre personer som bedömts ha urinläckage (Fråga 
4.2) ange antal med en aktuell basal utredning avseende 
urinläckage: 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0.  
       
Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
I en basal utredning ingår anamnes, status, urinmätning, läckagemätning, 
dryckesmätning, mätning av residualurin samt en kartläggning av den äldre 
personens blåstömningsmönster. Det ingår också att utesluta att urinläcka-
get är orsakat av en medicinsk orsak som kan kräva konsultation av läkare.  
Aktuell basal utredning: För att vara aktuell ska utredningen inte vara äldre 
än 12 månader, d.v.s. vara genomförd efter den 1 oktober 2011. 
En årlig uppföljning innebär att förskrivaren kontrollerar att symtomen inte 
har förändrats sedan föregående utredning och att hjälpmedlet fortfarande 
fungerar tillfredsställande. Alla moment i en basal utredning behöver därför 
inte upprepas för att räknas som aktuell, förutsatt att en basal utredning 
ligger till grund för tidigare åtgärder.  
 
Svaren på frågorna 4.2 och 4.4 används för att beskriva andelen personer 
65 år och äldre som bor i permanent särskilt boende med aktuell basal ut-
redning avseende urinläckage. 

 
 
4.5 Varifrån har uppgiften i fråga 4.4 hämtats?  

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Enheten saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 

Svaret på denna fråga används för analys. 
 
Frågorna om urininkontinens avser endast personer 65 år och 
äldre i permanent särskilt boende, med verkställda beslut om 
boende enligt SoL, den 1 oktober 2012.   
För mer information - Urininkontinens – underlag för frågor till kommun- 
och enhetsundersökningen 2012.  
 
Urininkontinens 
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4.6 Ange antal äldre personer på din enhet som använder inkon-
tinenshjälpmedel hela eller delar av dygnet: 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. Om ni inte har uppgifter att be-
svara denna fråga, hoppa över den och besvara istället fråga 4.7.    
      
Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
Med inkontinenshjälpmedel avses här endast olika absorberande produkter. 
 
4.7 Varifrån har uppgiften i fråga 4.6 hämtats? 

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Enheten saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
Svaret på denna fråga används för analys. 

 
Frågorna om urininkontinens avser endast personer 65 år och 
äldre i permanent särskilt boende, med verkställda beslut om 
boende enligt SoL, den 1 oktober 2012.   
För mer information - Urininkontinens – underlag för frågor till kommun- 
och enhetsundersökningen 2012.  
 
Urininkontinens 
 
4.8 Av de äldre personerna som använder inkontinenshjälpme-
del (Fråga 4.6), ange antal med individuellt utprovade inkonti-
nenshjälpmedel: 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. Om ni inte har uppgifter att be-
svara denna fråga, hoppa över den och besvara istället fråga 4.9.    
      
Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
Individuell utprovning och förskrivning sker utifrån den enskilde personens 
behov. Genom en läckagemätning är det möjligt att fastställa behovet av 
inkontinenshjälpmedel. Mätningen genomförs under minst 48 timmar. Varje 
inkontinensskydd ska vägas före och efter användandet. Klockslag för bytet 
och eventuella kommentarer som till exempel "läckage vid sidan om skyd-
det" ska registreras. Valet av inkontinenshjälpmedel avgörs av resultatet av 
läckagemätningen tillsammans med andra faktorer som den äldres funkt-
ionstillstånd, livsstil, hudhälsa, kroppsform och hur den enskilde upplever 
hjälpmedlet. I förskrivarens ansvar ingår även att instruera och träna indi-
viden, följa upp och utvärdera användningen och att vid behov ompröva 
behovet av inkontinenshjälpmedlet.  
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Den individuella utprovningen av inkontinenshjälpmedel sker enligt Social-
styrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2008:1), av hälso- och sjukvårdspersonal som är 
behörig att prova ut och förskriva inkontinenshjälpmedlet. Utprovningen 
dokumenteras i patientjournalen enligt Socialstyrelsens föreskrifter om in-
formationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:14). 
 
Svaren på frågorna 4.6 och 4.8 används för att beskriva andelen personer, 65 
år och äldre, som bor i permanent särskilt boende med individuellt 
utprovade inkontinenshjälpmedel. 
 
4.9 Varifrån har uppgiften i fråga 4.8 hämtats?  

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Enheten saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 

Svaret på denna fråga används för analys. 

 
5. TILLGÅNG TILL PERSONAL 
 
5.1 Ange tillgången till sjuksköterskor samt antal platser på 
andra enheter som sjuksköterskorna eventuellt samtidigt ansva-
rade för, nedanstående dagar i oktober månad 2012.  
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 

Datum i oktober  

Antal sjuksköterskor som 
enheten planerades ha 
att vända sig till vid behov 

Antal platser på andra 
enheter som sjuksköters-
korna samtidigt ansva-
rade för  

Må 1/10 kl. 9.00   
Ti 2/10 kl. 9.00   
Ons 3/10 kl. 9.00   
To 4/10 kl. 9.00   
Fre 5/10 kl. 9.00   
Lö 6/10 kl. 9.00   
Sö 7/10 kl. 9.00   
 Summan och snittvärde 

för en vardag beräknas 
av SCB 

Summan och snittvärde 
för en vardag beräknas 
av SCB 

 Summan och snittvärde 
för en helgdag beräknas 
av SCB 

Summan och snittvärde 
för en helgdag beräknas 
av SCB 

 
Vi vill veta den planerade, schemalagda, tillgången, d.v.s. det antal sjukskö-
terskor som enheten enligt schema planerades ha att vända sig till, t ex kl 
9.00 den 1 oktober 2012, om ett behov av denna kompetens skulle ha upp-
stått vid de angivna tiderna. Sjuksköterskan behöver inte ha varit tillgänglig 
på plats.  
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Samtidigt vill vi veta hur sjuksköterskans ansvarsområde såg ut totalt sett. 
Ange antalet platser på andra enheter som sjuksköterskan samtidigt ansva-
rade för. Räkna med samtliga platser, oavsett om någon bodde där eller ej 
men räkna inte med de platser som upptogs av personer utan biståndsbeslut 
(t ex parboende).  
 
Ny text från 121109:  
Räkna också, i förekommande fall, personer i ordinärt boende med beslut 
om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 18 §, (hemsjukvård 
som kommunen har det finansiella ansvaret för).  
 
 
5.2 Ange tillgången till arbetsterapeuter samt antal platser på 
andra enheter som arbetsterapeuterna eventuellt samtidigt an-
svarade för, nedanstående dagar i oktober månad 2012.  
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 

Datum i oktober  

Antal arbetsterapeuter 
som enheten planerades 
ha att vända sig till vid 
behov 

Antal platser på andra enhet-
er som arbetsterapeuterna 
samtidigt ansvarade för  

Må 1/10 kl. 9.00   
Ti 2/10 kl. 9.00   
Ons 3/10 kl. 9.00   
To 4/10 kl. 9.00   
Fre 5/10 kl. 9.00   
Lö 6/10 kl. 9.00   
Sö 7/10 kl. 9.00   
 Summan och snittvärde 

för en vardag beräknas 
av SCB 

Summan och snittvärde för 
en vardag beräknas av SCB 

 Summan och snittvärde 
för en helgdag beräknas 
av SCB 

Summan och snittvärde för 
en helgdag beräknas av SCB 

 
Vi vill veta den planerade, schemalagda, tillgången, d.v.s. det antal arbets-
terapeuter som enheten enligt schema planerades ha att vända sig till, t ex 
kl 9.00 den 1 oktober 2012, om ett behov av denna kompetens skulle ha upp-
stått vid de angivna tiderna. Arbetsterapeuten behöver inte ha varit tillgäng-
lig på plats.  
Samtidigt vill vi veta hur arbetsterapeutens ansvarsområde såg ut totalt sett. 
Ange antalet platser på andra enheter som arbetsterapeuten samtidigt an-
svarade för. Räkna med samtliga platser, oavsett någon bodde där eller ej 
men räkna inte med de platser som upptogs av personer utan biståndsbeslut 
(t.ex. parboende).  
 
Ny text från 121109:  
Räkna också, i förekommande fall, personer i ordinärt boende med beslut 
om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 18 §, (hemsjukvård 
som kommunen har det finansiella ansvaret för).  
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 5.3 Ange tillgången till sjukgymnaster samt antal platser på 
andra enheter som sjukgymnasterna eventuellt samtidigt ansva-
rade för, nedanstående dagar i oktober månad 2012.  
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 

Datum i oktober  

Antal sjukgymnaster som 
enheten planerades ha att 
vända sig till vid behov 

Antal platser på andra en-
heter som sjukgymnaster-
na samtidigt ansvarade för  

  Må 1/10 kl. 9.00   
  Ti 2/10 kl. 9.00   
  Ons 3/10 kl. 9.00   
  To 4/10 kl. 9.00   
  Fre 5/10 kl. 9.00   
  Lö 6/10 kl. 9.00   
  Sö 7/10 kl. 9.00   
   Summan och snittvärde för 

en vardag beräknas av SCB 
Summan och snittvärde för 
en vardag beräknas av 
SCB 

 Summan och snittvärde för 
en helgdag beräknas av 
SCB 

Summan och snittvärde för 
en helgdag beräknas av 
SCB 

Vi vill veta den planerade, schemalagda, tillgången, d.v.s. det antal sjuk-
gymnaster som enheten enligt schema planerades ha att vända sig till, t ex 
kl 9.00 den 1 oktober 2012, om ett behov av denna kompetens skulle ha upp-
stått vid de angivna tiderna. Sjukgymnasten behöver inte ha varit tillgänglig 
på plats.  
Samtidigt vill vi veta hur sjukgymnastens ansvarsområde såg ut totalt sett. 
Ange antalet platser på andra enheter som sjukgymnasten samtidigt ansva-
rade för. Räkna med samtliga platser, oavsett någon bodde där eller ej men 
räkna inte med de platser som upptogs av personer utan biståndsbeslut (t ex 
parboende).  
 
Ny text från 121109:  
Räkna också, i förekommande fall, personer i ordinärt boende med beslut 
om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 18 §, (hemsjukvård 
som kommunen har det finansiella ansvaret för).  
 
Socialstyrelsen kommer att beräkna den planerade tillgången till de tre legi-
timerade grupperna i förhållande till det totala ansvaret under första veckan i 
oktober 2012. Uppgifter för en vecka har valts, då behoven av olika kompe-
tenser kan variera över tid.  
Svaren på frågorna 5.1 – 5.3 används för att beskriva tillgången till sjukskö-
terskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster de angivna tiderna. Läsaren kan 
relatera tillgången till antalet platser på enheten.  
 
5.4 Ange antal omsorgspersonal som var schemalagda att ar-
beta på enheten, kl. 9.00  under oktober månad 2012.   
Vi vill veta den planerade tillgången. Om svaret på en uppgift är noll, skriv 
0.  
Omsorgspersonal och adekvat utbildning, se definition nedan.  
Datum Antal omsorgspersonal 

med adekvat utbildning 
Antal omsorgspersonal 
utan adekvat utbildning 
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  Må 1/10 kl. 9.00   
  Ti 2/10 kl. 9.00   
  Ons 3/10 kl. 
9.00 

  

  To 4/10 kl. 9.00   
  Fre 5/10 kl. 9.00   
  Lö 6/10 kl. 9.00   
  Sö 7/10 kl. 9.00   
  Må 8/10 kl. 9.00   
  Ti 9/10 kl. 9.00   
  Ons 10/10 kl. 
9.00 

  

  To 11/10 kl. 9.00   
  Fre 12/10 kl. 
9.00 

  

  Lö 13/10 kl. 9.00   
  Sö 14/10 kl. 9.00   
  Må 15/10 kl. 
9.00 

  

  Ti 16/10 kl. 9.00   
  Ons 17/10 kl. 
9.00 

  

  To 18/10 kl. 9.00   
  Fre 19/10 kl. 
9.00 

  

  Lö 20/10 kl. 9.00   
  Sö 21/10 kl. 9.00   
  Må 22/10 kl. 
9.00 

  

  Ti 23/10 kl. 9.00   
  Ons 24/10 kl. 
9.00 

  

  To 25/10 kl. 9.00   
  Fre 26/10 kl. 
9.00 

  

  Lö 27/10 kl. 9.00   
  Sö 28/10 kl. 9.00   
  Må 29/10 kl. 
9.00 

  

  Ti 30/10 kl. 9.00   
  Ons 31/10 kl. 
9.00 

  

 Summan och snitt-
värde för vardagar be-
räknas av SCB 

Summan och snitt-
värde för vardagar be-
räknas av SCB 

 Summan och snitt-
värde för helger beräk-
nas av SCB 

Summan och snitt-
värde för helger beräk-
nas av SCB 
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Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgs-
uppgifter inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, äldrepedagoger 
eller silviasystrar. Inkludera även personal med högskoleutbildning inom 
vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal.  
Exempel: Under måndag den 1 oktober kl. 9.00 planerades 11 personer 
vara tillgängliga enligt schema, under tisdagen tio personer osv.  
Under vissa tider på dygnet kan en person ansvara för flera enheter. Om en 
person ansvarar för en annan enhet samtidigt, räknas denna som 0,5. Om 
ansvaret sträcker sig över fyra olika enheter, räknas denna som 0,25 etc.  
Adekvat utbildning – är den utbildning som beskrivs nedan. Inkludera även 
vissa specialistkompetenser som t ex äldrepedagog, silviasystrar eller per-
sonal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänst-
gör som omsorgspersonal. 
Med den äldre studieordningen avses: 

- den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 
veckors specialkurs, 

- utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad komplette-
ringskurs,  

- tvåårig vårdlinje  
- mentalskötarutbildning, två eller tre terminer 

D.v.s. kurser om minst 1000 poäng enligt Socialstyrelsens poängbe-
räkning i omvårdnadslyftet. 

Eller:  
- den äldre gymnasieutbildningen, d.v.s. treårig omvårdnadslinje el-

ler omvårdnadsprogrammet om minst 1350 gymnasiepoäng i ka-
raktärsämnen enligt Socialstyrelsens poängberäkning i omvårdnads-
lyftet. 
 

Med den nya studieordningen avses:  
- vård- och omsorgsprogrammet om minst 1400 gymnasiepoäng i ka-

raktärsämnen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011.   

För information om poängberäkning av de olika utbildningarna, se Social-
styrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/Documents/dn
r-6452-2011-omvardnadslyft-anvisningar-redovisning%202011.pdf 
Se även Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos 
personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:12) och Socialsty-
relsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre 
(SOSFS 2012:3).  
 
Svaret på fråga 5.4 används för att beskriva antalet omsorgspersonal och 
antalet med adekvat utbildning, som i snitt fanns tillgängliga för de boende 
kl. 9.00 i oktober månad 2012. Uppgifter för hela månaden har valts, då 
behoven av omsorgspersonal kan variera och tillgången kan se olika ut över 
tid. 
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Läsaren kan relatera tillgången till omsorgspersonal till antalet platser på 
enheten. 
 
5.5 Ange tjänstgöringsgrad för enhetschefen/-cheferna vid din 
enhet den 1 oktober 2012: 
      Procent 
Enhetschef - en person som har minst två av följande ansvarsområden: 
verksamhetsansvar, personalansvar, ekonomiskt ansvar. Gruppledare eller 
motsvarande som har ett begränsat ansvar för en mindre del av personalen 
vid en enhet eller ett distrikt räknas inte som enhetschef. Inte heller legiti-
merade yrkesutövare som inom sitt yrkesansvar har ansvar för kommunal 
hälso- och sjukvård räknas som enhetschefer.  
Exempel på tjänstgöringsgrad: Om en person arbetar som chef för en enhet 
50 procent, ange 50 procent. Om två personer arbetar som chef för en enhet 
varav en arbetar 90 procent och en 30 procent, ange 120. 
 
5.6 Ange antal personal vid enheten som chefen ansvarade för 
under perioden  
1 – 31 oktober 2012, 
Om svaret på en uppgift är noll, skriv 0. 
 Antal månadsavlö-

nade 
Antal timavlönade 

a. Omsorgspersonal:             

b. Hälso- och sjuk-   
vårdspersonal:             

c. Annan personal:             

Totalt antal personal:             

Total beräknas automatiskt. 
 
Räkna med antal personer, både tim- och månadsavlönade, oavsett hur 
mycket de har arbetat under månaden. Räkna inte med de månadsavlönade 
som var helt lediga (sjuka eller tjänstlediga) samtliga dagar under den 1 - 
31 oktober 2012, räkna då istället med eventuell vikarie.   
Omsorgspersonal – avser undersköterskor, vårdbiträden eller hemvårdare, 
d.v.s. den personal som utför vård-och omsorgsuppgifter inom socialtjäns-
tens äldreomsorg samt i förekommande fall delegerade hälso- och sjuk-
vårdsuppgifter.  
Hälso- och sjukvårdspersonal - avser sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller 
sjukgymnaster eller annan legitimerad personal som utför åtgärder enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 
Annan personal – t.ex. lokalvårdare, vaktmästare, kökspersonal eller annan 
personal som inte ingår i ovanstående kategorier men som enhetschefen 
ansvarar för. 
 
Svaren på frågorna 5.5och 5.6 används för att beskriva antalet unika medar-
betare per chef under perioden 1 – 31 oktober 2012 vid din enhet. 

 
 

93 



 
 
6. GRUPPBOENDE FÖR PERSONER MED 
DEMENSSJUKDOMAR 
Denna fråga avser uppgifter om gruppboenden för personer med de-
menssjukdom med verkställda beslut enligt SoL (oavsett de boendes 
ålder), den 1 oktober 2012. 
  
Om svaret på fråga 1.6 är 0 ska fråga 6.1 och 6.2 inte besvaras. 
6.1 Ange antal gruppboenden för personer med demenssjuk-
dom på enheten: 
Om svaret på en fråga är noll skriv 0.  
      
 
Gruppboendet kan utgöra en del av en enhet eller vara en egen enhet med 
ett antal boenderum med vissa gemensamma utrymmen. Flera gruppboen-
den kan finnas i samma fastighet. Särskild personal finns för varje gruppbo-
ende hela eller delar av dygnet.  
 
6.2 Ange antal rum per gruppboende för personer med demens-
sjukdom på enheten: 
 

Gruppboende, 
 
Antal rum/lägenheter: 

1       
I den elektroniska enkäten kan ett obegränsat antal gruppboenden anges. 
Tillägg 121107: Ange antal rum eller lägenheter som finns på varje boende. 
Vi vill veta hur stort boendet är, d.v.s. antal personer, oavsett ålder, med 
verkställt biståndsbeslut enligt SoL som boendet är avsett för.  

 Svaren på frågorna 6.1 – 6.2 kommer att användas för att beskriva gruppbo-
enden för personer med demenssjukdom. Resultatet kommer att användas 
vid utvärderingen av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdo-
mar. 
 
7. Övriga synpunkter 
 
      
 
Tack för din medverkan! 
Enkäten är öppen till sista svarsdatum, måndagen den 3 december 2012.  
 
Du får en sammanställning av dina svar i slutet av januari 2013. Då öppnas 
enkäten igen, för att du ska ha möjlighet att justera enkätsvaren. Du går in i 
din enkät med de inloggningsuppgifter du fick vid detta tillfälle. Spara dina 
inloggningsuppgifter!  
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Enkät till kommunerna och stadsdelarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö 
 
 

29 oktober 2012 
Denna pdf-fil bifogas för att det ska vara möjligt att skriva ut enkäten för 
den som vill få en helhetssyn över frågorna och/eller för den som vill kunna 
samla in svar från olika uppgiftslämnare. Men enkäten besvaras via e-postad 
länk!  
 
Till kontaktpersoner för kommun- och enhetsundersökningen, äldre 
i Sveriges kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
   
Kommun- och enhetsundersökningen 2012  
Denna enkät vänder sig till landets alla kommuner och stadsdelarna i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Enkäten är den huvudsakliga källan till inne-
hållet i Äldreguiden och den enda datakällan för att fånga viss information 
på kommun- eller stadsdelsnivå.  En del uppgifter i kommun- och enhetsun-
dersökningen används också i rapporten Öppna jämförelser, vård och om-
sorg om äldre.  
 
Ditt svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som 
möjligt. 
 
Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast måndagen den 3 december 
2012 
 
Äldreguiden och Öppna jämförelser – vad är skillnaden?  
Äldreguiden vänder sig i första hand till äldre eller närstående och syftet är 
att informera om innehållet i olika verksamheter. Öppna jämförelser vänder 
sig i första hand till verksamheter och beslutsfattare med syftet att stimulera 
till analys, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Alla öppna jäm-
förelser och Äldreguiden redovisas på Socialstyrelsens webbplats. 
 
Tekniska frågor som rör enkäten kan ställas till SCB: 
Telefon: 019 - 17 60 65.  
E-post: uls@scb.se 
 
Frågor om enkätens innehåll besvaras av:  
Homan Amani, 
Telefon: 075 - 247 42 15. 
E-post: homan.amani@socialstyrelsen.se 
 
Marianne Lidbrink  
Telefon: 075 - 247 35 28.  
E-post: marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se  
 
Hantering av kontaktuppgifter enligt PUL 
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Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i 
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Uppgifterna kan komma att 
användas vid förnyad kontakt. 
 
Det är frivilligt att besvara denna enkät. Socialstyrelsen har samrått med 
Sveriges Kommuner och Landsting inför utformningen och genomförandet 
av enkäten.  
 
 
KOMMUNER OCH STADSDELAR 
 
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren 
Kommunen och, i förekommande fall, stadsdelens namn kommer att anges i 
Äldreguiden.  
 

Kommun: Om fel, skriv in rätt uppgift. 

Kommun, stadsdel (i 
Stockholm, Göteborg, eller 
Malmö): 

Om fel, skriv in rätt uppgift.  

Kontaktperson: Om namnet är fel, skriv in det rätta. 

E-post till kontaktperso-
nen: 

Om e-postadressen är fel, skriv in den rätta. 

Telefonuppgifter till kon-
taktpersonen: 

Om telefonnumret är fel, skriv in det rätta. 

 

1.VALFRIHETSSYSTEM 

1.1 Tillämpar din kommun/stadsdel LOV, (Lag om valfrihetssy-
stem), den 1 oktober 2012? 

  
 Ja  
 Nej Om Nej hoppa till Fråga 2. 

 
Om Ja 
1.2 Inom vilket/vilka områden tillämpar din kommun/stadsdel 

LOV, (Lag om valfrihetssystem), den 1 oktober 2012? 

  
Fler än ett svarsalternativ kan anges. 

 Permanent särskilt boende 
 Korttidsboende 
 Hemtjänst – serviceinsatser 
 Hemtjänst – personlig omvårdnad 
 Dagverksamhet  
 Hemsjukvård *  
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 Trygghetslarm  
 Matdistribution 
 Anhörigstöd 
 Ledsagning 

 
*Hemsjukvård - enligt HSL där kommunen/stadsdelen övertagit ansvaret 
(avser inte    
kommuner/stadsdelar där kommunal personal i hemtjänsten utför sjukvårds-
insatser på delegation från landstinget). 
 
Svaret används för att beskriva i vilken omfattning en kommun tillämpar 
lagen om valfrihetssystem. 
 
2. INTERN SAMORDNING  
 
Dessa frågor handlar om rutiner för handläggning av ärenden 
för  personer 65 år och äldre med insatser enligt SoL,  den 1 ok-
tober 2012. 
 
2.1 Har ni skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för 
hur samordning i enskilda ärenden ska ske med andra områden 
inom socialtjänsten och med kommunal hälso- och sjukvård? 
 
Fler än ett svarsalternativ kan anges. 
Skriftliga rutiner finns för 
samordning med: 

Ja Nej Ej aktuellt, verksamhet-
erna bedrivs av samma 

personal eller har 
samma närmast ansva-

riga chef 

2.1.a Socialtjänstens verk-
samhet med ansvar för 
missbruk 

   

2.1.b Socialtjänstens verk-
samhet med ansvar för 
funktionsnedsättning 

   

2.1.c Socialtjänstens verk-
samhet med ansvar för 
socialpsykiatri 

     

 
Skriftliga rutiner finns för 
samordning med: 

Ja Nej Ej aktuellt, landstinget 
har det finansiella ansva-

ret för hälso- och sjuk-
vård i ordinärt boende 

2.1.d Kommunal hälso- 
och sjukvård i ordinärt bo-
ende 

     

Vid svar ”ej aktuellt”  i Fråga 2.1.d  döljs ”ej aktuellt” i fråga 2.2.a.                                                                                                               
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Ledningsnivå: Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen 
som har mandat att besluta om gemensamma rutiner. 
Rutin: Ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genom-
föras.  
Samordning: Koordination av resurser och arbetsinsatser.  
 
Svaren används för att beskriva om det finns gemensamma rutiner som syf-
tar till att samordna olika insatser när det finns behov av flera olika aktörer. 
 
2. EXTERN SAMVERKAN 
 
Dessa frågor handlar om överenskommelser för handläggning 
av ärenden för  personer 65 år och äldre med insatser enligt 
SoL,  den 1 oktober 2012. 
 
2.2 Har ni skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskommelser, 
för hur samverkan i enskilda ärenden ska ske med nedanstående aktö-
rer? 
 
Fler än ett svarsalternativ kan anges. 
Skriftliga överenskommelser  
finns för samverkan gällande:  

Ja Nej Ej aktuellt, kommunen har 
det finansiella ansvaret för 

hemsjukvården 
 

2.2.a Hälso- och sjukvård 
som landstinget har det finan-
siella ansvaret för  i ordinärt 
boende, exklusive, läkarinsat-
ser 

   

2.2.b Läkarinsatser i ordinärt 
boende 

  

2.2.c Läkarinsatser i särskilt bo-
ende 

  

 
Ledningsnivå: Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen 
som har mandat att besluta om överenskommelser med andra aktörer.      
 
Överenskommelse: Överenskommelsen ska vara av avtalsliknande karaktär. 
Den ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur samverkan ska 
genomföras, dels ange ansvarsfördelningen. 
 
Samverkan: Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan 
för ett visst syfte.  
 
Svaren används för att beskriva om det finnsöverenskommelser som syftar 
till att samordna olika insatser när det finns behov av flera olika aktörer. 
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3. UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 
 
Frågorna om utbildning och kompetensutveckling avser hand-
läggare med ärenden enligt SoL för personer 65 år och äldre.  
 
3.1 Uppgifter om handläggarnas arbetstid och utbildning i 
kommunen/stadsdelen: 
  

Handläggare, 
 

Arbetstid en normal-
vecka i oktober 2012, 
med ärenden för per-
soner 65 år och äldre 
enligt 4 kap 1§ SoL 
(antal timmar), 

 
Har socionomexamen 
eller liknande (se definit-
ion nedan), 

1      _____  timmar  Ja        Nej 
Osv. i den elektroniska enkäten kan ett obegränsat antal handläggare 
anges. 
 
Handläggare: En anställd person som handlägger, planerar och följer upp 
insatser i socialtjänsten. I tabellen ska du utgå från de SoL-handläggare 
som var anställda den 1 oktober 2012. Handläggare som var tjänstlediga 
eller sjukskrivna under hela oktober ska inte räknas. Eventuell vikarie ska 
då räknas istället. 
Arbetstid en normalvecka: Ange överenskommen arbetstid enligt schema. 
Med normalvecka menas en vecka då inget ovanligt inträffar. Ange antal 
timmar en normalvecka i oktober för arbetet med handläggning enligt 4 kap 
1 § SoL.  
Socionomexamen eller liknande: Som socionomexamen eller liknande räk-
nas social omsorgsexamen (enligt tidigare studieordning) eller annan hög-
skoleutbildning. Se Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2007:17.   
 
Svaret på denna fråga används för att ange andel handläggare med högsko-
leutbildning eller med rekommenderad utbildning enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd en normalarbetsvecka i oktober 2012.  

 

Frågorna om utbildning och kompetensutveckling avser hand-
läggare med ärenden enligt SoL för personer 65 år och äldre, 
den 1 oktober 2012.   
  
3.2 Har ni en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckl-
ing? 
 

 Ja 
 Nej 
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Samlad plan: En verksamhetsgemensam plan för personalens fortbildning 
och/eller vidareutbildning som bygger på verksamhetens uppdrag/mål och 
nämndens kartläggning och analys av personalens individuella kompetens. 
Omfattar personalens behov av kompetensutveckling. 
Planen ska ha upprättats eller reviderats under de senaste 24 månaderna.  
Handläggare: Med handläggare avses här de som ansvarar för ärenden för 
personer 65 år och äldre enligt SoL. 
Kompetensutveckling: Innebär att personalen utvecklas i sin yrkesroll ge-
nom exempelvis utbildning, kurser eller handledning, utifrån verksamhetens 
uppdrag.  
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva hur kommunen/stadsdelen 
tillgodoser att det finns  personal med lämplig utbildning och erfarenhet.  

 
4. UPPFÖLJNING OCH INFLYTANDE 
 
Frågorna om uppföljning och inflytande avser personer 65 år 
och äldre med verkställda beslut om insatser enligt 4 kap 1 § 
SoL. 
 
4.1 Ange antal äldre personer med,  
Om svaret på en fråga är noll skriv 0. 

  

a. beslut om hemtjänstinsatser i ordinärt boende  som 
verkställdes före den 1 april 2012 och fortfarande gällde 
den 30 september 2012: 
Räkna även med beslut som omprövats under perioden men 
som fortfarande gällde den 30 september 2012. 

 
      

b. minst ett sådant beslut som kommunen /stadsdelen 
följt upp mellan den 1 april och den 30 september 2012:  

 
      

 Svaret på Fråga 4.1.b kan aldrig vara högre än på Fråga 4.1.a. 
 
Inkludera beslut enligt 4 kap 1 § SoL som rör service, personlig omvårdnad, 
matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet. Inkludera de äldre per-
soner som din kommun/stadsdel är betalningsansvarig för, oavsett om de 
bor i din kommun/stadsdel.  
Inkludera inte dem med beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende. 
Räkna heller inte de personer som får insatserna finansierade av annan 
kommun/stadsdel eller dem med boendestöd, korttidsvård/korttidsvistelse, 
ledsagning, avlösning av anhörig i hemmet eller kontaktper-
son/kontaktfamilj.  
Service: Praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 
post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.  
Personlig omvårdnad: De insatser som utöver service behövs för att tillgo-
dose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att 
äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser 
som behövs för att bryta isolering, såsom ledsagning som stöd vid sociala 
aktiviteter. 
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Uppföljning innebär att man efterfrågar den äldre personens uppfattning 
om hur behovet av insatserna tillgodoses. Det sker vid en personlig kontakt 
med den äldre där man går igenom resultat av planerade, beslutade och 
genomförda insatser. Om personen själv har svårt att föra sin talan kan 
närståendes eller eventuell ställföreträdares uppfattning inhämtas om hur 
den äldre personens behov av insatser tillgodoses. Uppföljning kan ha skett 
enligt en förutbestämd planering eller efter kännedom om förändrade behov 
hos den enskilde personen. Uppföljningen ska vara genomförd av handläg-
gare i kommunen och vara noterad i journalen/personakten. 
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva andelen personer 65 år och 
äldre i ordinärt boende med beslut om hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § 
SoL, som fått minst ett av sina beslut uppföljt mellan den 1 april till den 1 
oktober 2012. 

 
 

4.2 Varifrån har uppgiften i fråga 4.1 hämtats?  
 

Från elektroniska verksamhetssystem. 
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Kommunen saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 

Svaret på denna fråga används för analys. 

 
4.3 Ange antal äldre personer med, 
Om svaret på en fråga är noll skriv 0.    
a. beslut om särskilt boende som verkställdes före 
den 1 april 2012 och fortfarande gällde den 30 sep-
tember 2012: 
Räkna även med beslut som omprövats under perioden men 
som fortfarande gällde den 30 september 2012. 

 

      

b. minst ett sådant beslut som kommunen 
/stadsdelen följt upp mellan den 1 april och den 30 
september 2012:  

 

      
Svaret på Fråga 4.3.b kan aldrig vara högre än på Fråga 4.3.a.  
 
Räkna antal personer med verkställda beslut om permanent särskilt boende 
och korttidsboende/korttidsvistelse. Inkludera även personer med verk-
ställda beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende.  
Inkludera de personer som din kommun/stadsdel är betalningsansvarig för, 
oavsett om de bor i din kommun/stadsdel. Räkna inte de personer som får 
insatserna finansierade av annan kommun/stadsdel.  
Uppföljning innebär att man efterfrågar den äldre personens uppfattning 
om hur behovet av insatserna tillgodoses. Det sker vid en personlig kontakt 
med den äldre där resultat av planerade, beslutade och genomförda insatser 
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gås igenom. Om personen själv har svårt att föra sin talan kan närståendes 
eller eventuell ställföreträdares uppfattning inhämtas om hur den äldre per-
sonens behov av insatser tillgodoses. Uppföljning kan ha skett enligt en för-
utbestämd planering eller efter kännedom om förändrade behov hos den 
enskilde personen. Uppföljningen ska vara genomförd av handläggare i 
kommunen och vara noterad i journalen/personakten. 
 
Svaret på denna fråga används för att beskriva andelen personer 65 år och 
äldre i permanent särskilt boende och korttidsboende/korttidsvistelse med 
beslut om hemtjänstinsatser eller enbart boende enligt 4 kap 1 § SoL, som 
fått minst ett av sina beslut uppföljt mellan den 1 april till den 1 oktober 
2012. 
 
4.4 Varifrån har uppgiften i fråga 4.3 hämtats?  
 

Från elektroniska verksamhetssystem.  
Från pappersjournaler.  
En uppskattning har gjorts.  
Kommunen saknar helt denna uppgift.  

Denna fråga ska vara möjlig att hoppa över. 
 
 Svaret på denna fråga används för analys. 
 

5. TRYGGHET OCH SÄKERHET 
 
Frågorna gäller för samtliga  personer 65 år och äldre med eller 
utan biståndsbeslut om larm, den 1 oktober 2012. 
 
5.1 När en äldre person i ordinärt boende använder sitt trygg-
hetslarm garanterar kommunen/stadsdelen en maximal tid inom 
vilken den äldre kommer att få kontakt med personal t.ex. via 
telefon: 
 

 Ja - Ange tid i minuter: ____ 
 Nej  

 
 
5.2 När en äldre person i ordinärt boende använder sitt trygg-
hetslarm, och när det finns ett konstaterat behov,  garanterar 
kommunen/stadsdelen en maximal inställelsetid efter kontakt:   
 

 Ja - Ange tid i minuter: ____ 
 Nej  

 
Svaren på frågorna används för att beskriva vad kommunen/stadsdelen kan 
utlova personer som använder trygghetslarm. 
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 6. ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
      
 
 
Tack för din medverkan! 
Enkäten är öppen till sista svarsdatum, måndagen den 3 december 2012.  
 
Du får en sammanställning av dina svar i slutet av januari 2013. Då öppnas 
enkäten igen, för att du ska ha möjlighet att justera enkätsvaren. Du går in i 
din enkät med de inloggningsuppgifter du fick vid detta tillfälle. Spara dina 
inloggningsuppgifter!  
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