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Programberedningen kommunerna och äldreomsorgen
Beredningens uppgift
Svenska Kommunförbundet har tillsatt en särskild programberedning kommunerna och äldreomsorgen, som skall arbeta under 1997 och 1998. Dess
huvuduppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunerna att
erbjuda medborgarna vård och omsorg av god kvalitet samtidigt som behoven växer och resurserna begränsas. Beredningen skall ta fram underlag för
utvecklingsarbete i kommunerna, opinionsbilda samt lägga fram förslag till
politiska ställningstaganden till förbundets styrelse.
Det är inom fyra områden beredningens arbete skall bedrivas.
1. Formerna för den politiska styrningen - brukarinflytandet utveckling och
frivilligorganisationernas uppgifter.
2. Möjligheter att förbättra hushållningen med befintliga medel inom vård
och omsorg till äldre.
3. Analysera vilka möjligheter som ligger i sociala, tekniska och medicinska
innovationer.
4. Överväga behovsutvecklingen och möjligheter att tillföra verksamheten
ytterligare resurser.
Beredningens arbete skall bedrivas öppet och tillsammans med kommunerna
och andra intressenter.

Beredningens sammansättning
Ordförande i beredningen är Margareta Arvidson (m), Simrishamn och ledamöter Britta Rundström (s), Helsingborg, Lena Nyberg (s), Stockholm,
Kjell Olsson (s) Fagersta, Sally Friberg (s), Kiruna, Åsa Äng-Eriksson (m),
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Bollnäs, Marita Ljung (c), Västerås, Barbro Kärrstrand (fp), Kristianstad,
Margareta Isacsson (s) Landstinget Östergötland (adjungerad), Eva Zetterström (m), Västerbottens läns landsting (adjungerad).
Inom förbundskansliet bidrar olika sektioner i beredningens arbete.
Programchef är Gert Alaby.

Träffar med förtroendevalda i kommunerna
Beredningen har funnit det angeläget att förankra sitt arbete bland förbundets medlemmar - kommunerna. Ett led i att få till stånd en dialog mellan
beredningen och ansvariga förtroendevalda i kommunerna är de möten som
ordnas i varje län under våren och hösten 1997 i länsförbundens regi. Avsikten med dessa är att skapa oss en uppfattning om vilka bedömningar av
dagsläge och framtidsutsikter för vård och omsorg till äldre som ansvariga
förtroendevalda gör och vilka uppfattningar som finns om vilka aktiviteter
beredningen bör ägna sig åt. Vi sätter stort värde på dessa träffar och hoppas
de skall ge en god grund för beredningens arbete och kommande slutsatser.

Pågående aktiviteter
Här beskriver vi kortfattat inom vilka områden beredningen har aktiviteter
för närvarande.
1. Konsekvenser av strukturförändringar inom hälso- och sjukvården. Vilka blir
konsekvenserna, sett i ett medborgarperspektiv, av minskat antal platser vid
sjukhusen? Hur skall gemensamma prioriteringar kunna göras mellan huvudmännen? Hur tillämpas begreppet medicinskt färdigbehandlad? - Detta
är några frågeställningar i detta projekt som bedrivs tillsammans med Landstingsförbundet.
2. Läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg. En kartläggning av dagsläge
och förändringsbehov pågår. Arbetet sker ihop med Landstingsförbundet
och Socialstyrelsen.
3. Stöd till närstående. Ett material tas fram om det politiska uppdraget - Vad
bör närstående som åtar sig uppgifter kunna förvänta sig för stöd. Vilket ansvar bör vi lägga på närstående?
4. Serviceavtal. Ett arbete inleds där några kommuner skall tydliggöra de politiska utfästelserna och stärka de äldres ställning inom vård och omsorg.
5. Förändring av vårdbehov. En kunskapssammanställning genomförs kring
bestämningsfaktorer till vård- och omsorgsbehov samt metoder för framtidsbedömningar.
6. Förebyggande arbete bland äldre. En kunskapsöversikt genomförs och underlag för verksamhetsutveckling tas fram.
7. Framtidens hemvård. Ett underlag för kommunernas utvecklingsarbete tas
fram. Utgångspunkten är att överväga för vilka grupper en utvecklad hemvård kan vara aktuell, vilken kompentens som behövs, organisation, kostna-
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der och strukturkonsekvenser. Arbetet genomförs delvis ihop med Landstingsförbundet.
8. Äldreomsorg i jämförelse. I projektet skall orsaker till kostnadsvariationer
mellan kommuner av likartad typ analyseras.
9. Alternativ finansiering. Möjligheterna att på kort resp lång sikt finansiera
växande behov av vård och omsorg till äldre skall analyseras. Effekterna av
alternativa vägar att långsiktigt möta dessa behov skall beräknas.
10. Behovsbedömning/vårdplanering. Här ingår bl a att stimulera utvecklingen
av IT tillämpningar i planering och utförande av vård och omsorg, att stimulera kompetensutveckling bland handläggare och att följa hur vårdplanering
i samverkan mellan landsting och kommun utvecklas.
11. Kostnad ordinärt - särskilt boende. Kostnader för att tillgodose ett visst
hjälpbehov i ordinärt och särskilt boende jämförs.
12. Rehabilitering. En exempelsamling tas fram, där senare års verksamhetsutveckling speglas.
13. Samverkan hemtjänstasssistent - sjuksköterska. Ett modellprogram för seminarium tas fram.
14. Vård i livets slut. I samarbete med Landstingsförbundet skall ett modellprogram för personalutbildning tas fram.
Om ni har aktuellt utvecklingsarbete på gång inom något av dessa områden
ber vi er kontakt oss. Det gäller i synnerhet IT-tillämpningar inom vård och
omsorg. Kontakta gärna Kerstin Ahlsén eller Gert Alaby.

Utse en kontaktperson
Vi är angelägna om att den information beredningen tar fram når ut bland de
tjänstemän och förtroendevalda som bör ha den. Därför vill vi att ni snarast
utser en kontaktperson till äldreberedningen som har överblick över kommunens vård och omsorg till äldre. Fyll i bilagt blad och faxa eller sänd per
post snarast till Kerstin Hedén, fax 08/772 43 10 eller per post: Svenska
Kommunförbundet, 118 82 Stockholm. I kommuner med kommundels/stadsdelsnämnder önskar vi en kontaktperson i varje förvaltning.
Vi vill ha svar från er före den 29 augusti 1997.
Kontaktpersonens uppgifter är inte betungande. Det handlar om att föra information vidare, vara ”ingång” i kommunen i våra kontakter samt att eventuellt svara på frågor.
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Gert Alaby
Programchef
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