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Antalet äldre ökar i Sverige. Det är en  
glädjande utveckling. De flesta lever ett gott liv 
långt upp i åren och är nöjda med det stöd de får. 
Men med ökande ålder och befolkning växer  
behoven, önskemålen blir allt mer varierande  
och resurserna är begränsade. Det innebär stora 
utmaningar för äldreomsorgen. Här beskrivs  
framtidens behov och kommunens  planer för  
äldreomsorgen de närmaste tio åren. Målet är  
ett värdigt liv och välbefinnande för våra äldre.

Äldrepolitiskt program  
för Nynäshamns kommun 2016–2026 
– Ett tvärpolitiskt styrdokument
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De kommande tio åren står vårt samhälle inför  
en rad utmaningar för att kunna uppfylla det 
 ökade behovet av stöd till äldre. Antalet äldre 
ökar och många lever ett bra liv långt upp i åren. 
Men de sista åren av livet ökar behovet av stöd. 
Planeringen av framtidens äldreomsorg påverkas 
av de äldres förväntningar och egna resurser,  
den medicinska utvecklingen och nya tekniska 
möjligheter. Fler äldre innebär också en utmaning 
när det gäller att rekrytera personal till äldre-
omsorgen. Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys har dragit följande slutsatser kring äldre-
omsorgens utmaningar:

• Under åren 2015–2025 förväntas kostnaderna 
för äldres vård och omsorg ha ökat med cirka 
30 procent eller drygt 60 miljarder kronor i 
landet.

• Planeringen av morgondagens äldreomsorg 
måste utgå från äldres skilda behov och  
anpassas till att mångfalden ökar.

• Det finns ett stort underskott på så kallade 
mellanboendeformer, trygghetsboenden och 
seniorboenden, jämfört med vad som behövs.

• För att möta de äldres önskemål behöver 
 antalet vård- och omsorgsboenden öka med 
minst 20 procent till år 2025.

• Det finns stora fördelar med att förebygga  
och skjuta upp behovet av äldreomsorg.

• Oavsett hur kommunen utformar äldre-
omsorgen, så kommer kostnaderna att öka.

Äldre personer ska leva  
ett värdigt liv och känna  
välbefinnande.

Utmaningar för äldreomsorgen
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Flera lagar och föreskrifter styr arbetet
Kommunens arbete med äldreomsorgen styrs 
främst av socialtjänstlagen samt   hälso- och sjuk-
vårdslagen, men även av Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Äldreomsorgens arbete berörs 
även av andra lagar.

Värdighet och välbefi nnande 
Precis som alla människor har äldre personer 
olika behov, önskemål och viljor. Livserfarenhet 
och kunskaper ger de äldre en mycket viktig och 
självklar plats i samhället. I socialtjänstlagen står 
det att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbe-
fi nnande.

Några av kommunens nyckelord när det gäller 
ett värdigt liv är privatliv och integritet, självbe-
stämmande, delaktighet och individanpassning, 
samt gott bemötande. När det gäller välbefi nnan-
de är nyckelorden trygghet och meningsfull till-
varo. Alla nyckelord är hämtade från den värde-
grund som gäller för hela landet, i socialtjänstens 
omsorg om äldre.

Vad är ett äldrepolitiskt program? 
Nynäshamns kommuns äldrepolitiska program 
beskriver hur politikerna planerar att utveckla 
 äldreomsorgen, hur framtidens behov ser ut och 
vilka vägval kommunen står inför när det gäller 
vård och omsorg om äldre. Programmet ligger 
till grund för planering, genomförande och upp-
följning.

Programmet ska vara styrande för kommunens 
verksamheter och beslutas av Kommunfullmäktige. 
Det sträcker sig över en tioårsperiod, 2016–2026, 
men uppdateras vid behov och minst en gång per 
mandatperiod.

Att programmet är tvärpolitiskt innebär att alla 
olika politiska partier står bakom det.
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Befolkningsutveckling

Ålder  2015  2020  2025  2030  2035  2040

1-5  1 587  1 765  1 860  1 910  1 975  2 065

6-12  2 188  2 340  2 520  2 660  2 755  2 855

13-15  910  945  1 005  1 095  1 155  1 200

16-19  1 173  1 235  1 270  1 340  1 435  1 500

20-64  15 343  15 805  16 330  16 790  17 390  18 120

65-79  4 736  5 080  5 130  5 300  5 705  6 070

80-89  1 039  1 310  1 805  2 215  2 230  2 275

90-w  228  215  245  330  475  580

ANTAL INVÅNARE I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2015–2040

Källa: Totalprognos våren 2016 för Nynäshamns kommun

Livslängden ökar, liksom  
behovet av olika boendeformer, 
hemtjänst och annat stöd.
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Livslängden ökar 
I Sverige bor i dagsläget närmare 10 miljoner 
människor, varav nästan 2 miljoner, cirka  
20 procent, är personer från 65 år och uppåt. 
Livslängden har ökat och antas fortsätta att öka 
vilket medför allt fler äldre. De äldre har ökat 
både i antal och som andel av befolkningen. 
Källa: Statistiska centralbyrån 2015

Många äldre i Nynäshamn 
Vid årsskiftet 2014/2015 bodde totalt 27 041 
 personer i Nynäshamns kommun varav cirka  
22 procent var 65 år eller äldre. Det är något 
högre än i hela landet. Antalet äldre i kommunen 
kommer fortsätta att öka och då främst perso-
ner som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80 
år och äldre beräknas öka med 62 procent (783 
personer) till och med år 2025. Mellan år 2025 
och år 2030 fortsätter ökningen med ytterligare 
495 personer. Det betyder att antalet 80 år och 
äldre kommer att fördubblas från år 2015 fram till 
år 2030. Efter det är ökningstakten från 2030 till 
2035 respektive 2035 till 2040 cirka 6 procent. 
Behovet av fler platser i olika boendeformer, 
hemtjänstinsatser och annat stöd kommer att  
öka under perioden.

Fler vård- och omsorgsplatser behövs 
Enligt rapporten från Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys behöver antalet vård- och 
omsorgsplatser öka med minst 20 procent till år 
2025. För Nynäshamns kommun betyder det en 
ökning med 38 platser. Planeringen för att ytter-
ligare bygga ut antal platser i vård- och omsorgs-
boende, för åren efter 2025, bör  påbörjas under 
perioden 2020–2024. Då måste även mellan-
boendeformerna, det vill säga trygghetsboende 
och seniorboende, byggas ut under perioden. 
Om så inte sker, kommer troligen behovet av fler 
platser inom vård- och omsorgsboende att öka 
rejält. 
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Hälsosamt åldrande – ett socialt och  
aktivt liv
Med allt fler över 65 år är de äldres hälsa en viktig 
del av folkhälsan. Med ett socialt och aktivt liv kan 
god hälsa behållas längre och livet får högre kva-
litet. Möjligheten att kunna aktivera sig på olika 
sätt och träffa andra människor, är betydelsefull 
för att livet ska kännas glädjefyllt långt upp i åld-
rarna för så många som möjligt. Dåliga matvanor, 
stillasittande och rökning är några av de faktorer 
som har tydlig negativ effekt på åldrandet. Sam-
hället kan på olika sätt stimulera till livsstilsför-
ändringar och hälsosamma val, även om det 
naturligtvis är individens ansvar att välja om han 
eller hon vill förändra sin livsstil.

Det finns två huvudskäl till att satsa på före-
byggande och hälsofrämjande insatser för  äldre. 
Det ena är att de förbättrar äldre personers väl-
befinnande och livskvalitet. För personen i fråga 
kan det innebära att sjukdom och skador, som 
kan leda till lidande och beroende, kan förebyggas 
eller skjutas upp. Det andra är att förebyggande 
insatser minskar omfattningen av och kostna-
derna för vård och omsorg, eftersom funktions-
nedsättningar och beroende skjuts upp. En viktig 
utmaning för kommunen är att ta reda på vilka 
skillnader som finns mellan olika grupper av äldre, 
för att skapa förutsättningar för god och jämlik 
hälsa.

Statens folkhälsoinstitut har identifierat fyra 
hörnpelare för ett gott åldrande:

• Social gemenskap och stöd – möjlighet att 
kunna bidra och påverka

• Meningsfullhet – till exempel möjlighet att 
 känna delaktighet eller att klara sig själv

• Fysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utevistelse

• Goda matvanor – regelbundna, varierade och 
trivsamma måltider

Förebyggande och  
hälsofrämjande arbete

Vårt mål
• Äldrepolitiken ska stimulera till social gemenskap.

• Mötesplatser ska stimulera fysisk och mental  
aktivitet.

Så når vi dit 
Vi ska med Folkhälsoinstitutets fyra hörn pelare 
som grund bidra till att man i Nynäshamns 
 kommun kan åldras i ett socialt sammanhang  
och  undvika ofrivillig isolering och ensamhet 
genom att:

• Satsa på öppna verksamheter för samvaro och 
aktiviteter.

• I samverkan med bostadsbolag och hyresvärdar  
få till stånd lokaler för social gemenskap i de  
flesta av kommunens bostäder.

• Tillsammans med frivilligorganisationer, förenings-
liv, företag, kommunala verksamheter och studie-
förbund skapa ett stort utbud av olika kultur- och 
fritidsaktiviteter, för att ge goda förutsättningar 
för social gemenskap, meningsfullhet och fysisk 
aktivitet.

• Fortsätta arbetet med att skapa en väl utvecklad 
frivilligverksamhet som ett komplement i verk-
samheterna.

• Sträva efter att skapa en jämn och hög kvalitet på 
mat och måltider.

• Se till att måltiderna är anpassade till den äldres 
behov samt att de är goda, vällagade och  
hygieniskt säkra.

• Se över möjligheten att anordna gemensamma 
måltider för äldre personer som har ordinärt  
boende.

• Tillsammans med individ- och familjeomsorgen 
utveckla arbetet med äldre personer som har 
 beroendeproblem.



Med sina kunskaper och 
erfarenheter har många äldre 
mycket att  tillföra arbetsmarknad, 
politik och föreningsliv.!erfarenheter har många äldre !erfarenheter har många äldre 
mycket att  tillföra arbetsmarknad, !mycket att  tillföra arbetsmarknad, 
erfarenheter har många äldre 
mycket att  tillföra arbetsmarknad, 
erfarenheter har många äldre !erfarenheter har många äldre 
mycket att  tillföra arbetsmarknad, 
erfarenheter har många äldre 

9

Delaktighet och infl ytande – bygger på 
tydlig och enkel information
I framtiden kommer troligtvis de äldre med-
borgarna vilja ta ett större ansvar för sin egen 
 situation. Det är viktigt att det fi nns tydlig och 
enkel information, för att de äldre ska ha så goda 
kunskaper som möjligt om sina rättigheter och 
skyldigheter. Kunskapen är viktig för att kunna
fatta avgörande beslut kring den egna livs situa-
tionen, till exempel när det gäller boende eller val 
av hemtjänst eller vård. Det är samtidigt viktigt att 
de äldre värderas i samhället. Med sina kunskaper 
och erfarenheter kan många långt upp i åren ha 
mycket att tillföra såväl arbetsmarknaden, som 
politik och föreningsliv.

Så kallade brukarråd är en förutsättning för 
att skapa dialog och delaktighet i planering och 
 beslut som påverkar de äldres livssituation. Enligt 
Socialstyrelsen ska begreppen brukarinfl ytande, 
brukarmedverkan och brukardelaktighet använ-
das för att beskriva att människor på något sätt 
kan ta del av eller påverka beslut som rör dem, 
eller när de kan påverka utformningen och styr-
ningen av de verksamheter som ger insatserna. 
De personer som får insatserna ska kunna påver-
ka beslut som får stora konsekvenser för deras 
eget liv och vardag.

Kommunen ska, med kvalitetskravet som vik-
tigaste utgångspunkt, sträva efter att pröva olika 
lösningar i samarbete mellan kommun, företag, 
föreningar, skolor och organisationer.

Vårt mål
• Att Nynäshamns kommun ska ha forum så att 

den äldre kan vara med i utformningen och 
 utvecklingen av äldreomsorgen utifrån sina 
unika förutsättningar.

Så når vi dit 
Vi ska

• Arbeta aktivt med värderingar för att öka 
äldres status och skapa en mer positiv syn på 
ålderdomen.

• Bidra till möjligheten för personer över 65 år 
att fortsätta arbeta.

• Skapa ökade möjligheter för dialog och del-
aktighet i planering och beslut som påverkar 
de äldres livssituation.

• Tillgodose behovet av tydlig och lättillgänglig 
information genom kommunens hemsida, 
lokaltidningen, kommunens kontaktcenter 
och informationsmaterial.

• Fortsätta med att erbjuda och utveckla upp-
sökande verksamhet, det vill säga hembesök, 
för alla medborgare som är 80 år och äldre.

• Utveckla arbetet med brukarnas delaktighet i 
uppföljning och kvalitetsutveckling.



Att kunna bo kvar hemma är en  
viktig utgångspunkt, men även  
möjlighet att välja den boendeform 
som passar bäst.
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Kommunens stöd och  
bistånd i åldrandet

Boende och samhällsplanering – varierat  
utbud efter olika förutsättningar
Stor vikt ska läggas vid planering av bostäder och 
bostadsmiljöer anpassade för äldres behov. För 
att klara de utmaningar vi står inför är tillgänglig-
heten i det ordinära boendet mycket viktig för att 
uppnå en framgångsrik äldreomsorg. Med tanke 
på den långsiktiga utvecklingen med en ökande 
andel äldre i befolkningen är det nödvändigt att 
öka tillgängligheten i befintliga bostäder samt i 
om- och nyproduktion. Marknära boenden bör 
eftersträvas.

Möjligheter till enkla och lättillgängliga kommu-
nikationer behöver utvecklas och SL:s närtrafik 
fungera både i stad och på landsbygd.

Att kunna bo kvar hemma är en viktig utgångs-
punkt men det ska även finnas olika typer av 
boendeformer för att kunna välja det som passar 
ens livssituation allra bäst. Huvudprincipen när 
det gäller boenden för äldre är att de utformas så 
att de kan bidra både till gemenskap och trygg-
het, samt ge möjligheter till ett aktivt och själv-
ständigt liv.

Boende för äldre är inte enbart en fråga för 
socialförvaltningen. Socialförvaltningen ska 
ansvara för vård- och omsorgsboenden. När 
det gäller tryggt boende för äldre finns det en 
möjlighet för socialförvaltningen att ha ett delat 
ansvar kring dessa. Så är till exempel fallet vid 
trygghetsboendet Balder. Det är viktigt att verka 
för större variation i utbudet av bostäder, som har 
god tillgänglighet och är anpassade för äldre, i 
det vanliga bostadsbeståndet. Seniorboende, till 
exempel, är en fråga främst för det kommunala 
bostadsbolaget Nynäshamns Bostäder och priva-
ta bostadsföretag. 

Kommunens bedömning är att behovet av 
permanenta platser i vård- och omsorgsboende 
kommer att öka under de närmaste åren. Det 
gäller även platserna för korttidsvård med rehabi-
literande insatser och dagverksamhet. 

Vårt mål
• Att skapa möjligheter till ett varierat utbud av  

olika boendeformer, med utgångspunkt från  
olika personliga förutsättningar.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Senast 2018 ersätta Lotsens vård- och omsorgs-
boende med ett nytt boende för demenssjuka  
personer, samt utöka antalet platser från 24 till 52.

• I olika delar av kommunen skapa ett varierat utbud 
av boenden som motsvarar olika behov, exempel-
vis vård- och omsorgsboende, seniorboende och 
trygghetsboende.

• Skapa ett konstruktivt samarbete med bygg- och 
bostadsföretag.

• Aktivt påverka samhällsplaneringen så att  
äldres behov tillgodoses.

• Vid all ny- och ombyggnation av vård- och  
omsorgsboenden skapa miljöer som underlättar  
för makar och par att bo tillsammans.

• Utveckla tryggt boende för äldre och senior-
boenden med gemensamhets lokaler som ger 
möjlighet till gemenskap och aktivitet.

• Verka för att i samverkan med Stockholms läns 
landsting utveckla kommunikationer som är till-
gängliga för äldre.
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Din guide till boende- och vårdformer för äldre

Dagverksamhet
Dagverksamhet ger stöd och stimulans till den som bor i ordinärt 
boende. Den äldre åker till dagverksamheten och där ska aktivite-
terna ge en meningsfull dag och motverka ensamhet och isolering.

Korttidsvård
Korttidsvård är till för äldre personer som har stora och  omfattande 
omvårdnadsbehov och har behov av heldygnsomsorg under en 
begränsad tid, som exempelvis efter utskrivning från sjukhus eller 
vid palliativ vård.

Palliativ vård
Palliativ vård kan definieras som vård och omsorg i syfte att lindra 
lidande och främja livskvaliteten för personer med kronisk sjukdom 
eller skada. Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov, samt ett organiserat stöd 
till närstående.

Seniorbostäder
Seniorbostäder1 är ett samlingsbegrepp för alla ordinära bostäder, 
som är avsedda för personer över en viss ålder med möjligheter till 
gemensam social samvaro, förslagsvis genom en gemensamhets-
lokal eller liknande. Tillgänglighetsnivån i seniorbostäder varierar.

1) Bo bra hela livet, SOU 2008:113
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Din guide till boende- och vårdformer för äldre

Trygghetsboende
Trygghetsboende2 är till för äldre personer som känner sig  oroliga, 
otrygga och/eller ensamma i sin nuvarande bostad. Den fysiska 
tillgängligheten bör vara mycket god. Trygghetsskapande faktorer 
så som trygghetslarm som besvaras och åtgärdas snabbt, personal 
vissa dagar/tider i veckan med uppgift att initiera gemensamma 
aktiviteter bör finnas i trygghetsbostäder. Det ska också finnas 
möjlighet till  gemensamma måltider. Trygghetsbostäder är en så 
kallad mellanboendeform, som inte kräver biståndsbeslut enligt 
socialtjänst lagen från kommunen.

2) Bo bra hela livet, SOU 2008:113.

Tryggt boende för äldre 
Socialförvaltningen definierar tryggt boende för äldre som ett 
boende med hög tillgänglighet i bostaden och i de gemen samma 
lokalerna. I ett tryggt boende för äldre finns det gemensamma 
lokaler med möjlighet till social samvaro, aktiviteter, och att äta 
gemensamma måltider. Ett tryggt boende för äldre ska ha bra 
 kommunikationer till service, och det ska finnas möjlighet att få 
kontakt och stöd av personal dagligen i de gemensamma lokalerna.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är en boendeform som är till för äldre 
personer som har ett behov av heldygnsomsorg och har stora och 
omfattande omvårdnadsbehov. Vård- och omsorgsboende kräver 
ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen från kommunen.
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Hemtjänst och dagverksamhet – ger   
trygghet och stimulans
Hemtjänst är basen för omsorgen om äldre. De 
senaste decennierna har hemtjänstens insatser 
till stor del övergått från service till omfattande 
omvårdnad. En växande andel äldre kommer att 
leda till en väsentligt förhöjd efterfrågan.

Stödet och hjälpen ska utformas efter den 
enskilde personens förutsättningar och behov 
i så stor utsträckning som möjligt. Stödet ska 
präglas av respekt för personen och dennes 
bakgrund och kultur. För personer med utländskt 
ursprung ska, om möjligt, insatsen ges på det 
egna modersmålet. Utgångspunkten är möjlighet 
att bo kvar i eget boende. De som har behov av 
hemtjänst ska känna trygghet i den omsorg som 
ges. Valfrihet, inom ramen för biståndsbeslutet, 
innebär att den enskilde personens egna behov, 
önskemål och prioriteringar tillgodoses. Det är 
också viktigt att kunna tillgodose de sociala och 
intellektuella behov som finns av samvaro och 
stimulans.

Även fysiska aktiviteter kan vara viktiga före-
byggande insatser som på sikt motverkar ökat 
vårdberoende. Utvecklingen av hemtjänsten  följer 
en tydlig trend – äldre i behov av en eller ett 
par serviceinsatser, till exempel städ och inköp, 
väljer andra lösningar än att ansöka om bistånd 
hos kommunen. Den generation som nu uppnår 
pensionsåldern har i regel en bättre ekonomi än 
tidigare generationer.

Kommunen behöver anpassa sig till det växande 
behovet av kvalificerade vård- och omsorgs-
insatser samtidigt som det råder brist på personal 
med lämplig utbildning. Det innebär att de service- 
insatser som inte kräver omvårdnads utbildning, 
som till exempel matdistribution, städning och 
inköp, behöver utformas på annat sätt. 

Deltagande i dagverksamhet är ett viktigt sätt 
för äldre att kunna upprätthålla och förbättra sin 
funktionsförmåga. Det kan även ge stimulans och 
bidra till ett värdefullt innehåll i dagen. Verksam-
heten kan bryta isolering och ge viktiga sociala 
kontakter och gemenskap. Dagverksamheten kan 
också fungera som avlastning för anhöriga och är 
ett viktigt led i att underlätta för äldre att bo kvar i 
det egna, privata boendet.

Vårt mål
• Hemtjänsten ska kännetecknas av  kompetens, 

kontinuitet och utrymme för individuella behov.

• Dagverksamheter ska finnas med både   
inom- och utomhusteman.

• Socialtjänsten ska uppmuntra initiativ till  
frivilligverksamheter i olika former som  
stödjer ett hälsosamt åldrande.

Vi ska
• Utveckla medarbetarnas och verksamheternas 

kompetens med inriktning för de personer som 
behöver kvalificerad vård och omsorg.

• Arbeta för att det ska finnas andra aktörer, som 
på ett professionellt sätt kan tillgodose behovet 
av serviceinsatser.

• Sträva efter att finna lokaler med tillgång till ute-
miljö och trädgård som motsvarar och uppmunt-
rar de äldres behov när de besöker dagverksam-
heten.
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Uppsökande verksamhet – främjar hälsan  
och förebygger sjukdomar
Nynäshamns kommun erbjuder uppsökande 
hembesök för personer som är över 80 år och 
inte har insatser från kommunen. Hembesöket 
handlar om den äldres vardagsliv och hälsa och 
om hur man kan främja hälsa och förebygga 
sjukdomar. Den äldre får även information om 
äldreomsorgen och om säkerhet i vardagen, så 
som fallrisker i hemmet.

Vi ska 
• Erbjuda hälsofrämjande hembesök för alla  

kommuninvånare som har fyllt 80 år och  
inte har insatser från kommunen.

Anhörigstöd – förebyggande insats för  
viktig roll
Många äldre som är långvarigt sjuka eller har ett 
funktionshinder vårdas av någon närstående. 
 Anhörigstödet kan handla om allt från socialt 
stöd, tillsyn och praktisk hjälp med hushållssysslor 
till omfattande hjälp med personlig omvårdnad. 
Att främja anhörigas hälsa och livskvalitet samt 
förebygga isolering och utmattning är en viktig 
förebyggande insats.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska i sitt 
arbete ge stöd till anhöriga så att de klarar sin 
 viktiga roll.

Vårt mål
• Anhöriga ska ha tillgång till kunskap,  

gemenskap och avlastning.

Vi ska  
• Öka och utveckla formerna för stödet till  

de som är anhöriga till äldre personer.

Bostadsanpassning – i samverkan med  
bostadsbolag
En äldre person som har en funktionsnedsättning 
kan söka bidrag för bostadsanpassning. Det inne-
bär att bostadens fasta funktioner  anpassas efter 
den äldre personen, så som  exempelvis toaletter, 
dörrar och trösklar.

Vi ska   

• Se över möjligheten att redan bostads  - 
anpassade bostäder erbjuds till äldre personer 
med funktionsnedsättning i samverkan med  
bostadsbolagen.

Fixaren – förebygger olyckor i hemmet
Många äldre ramlar och skadar sig i hemmet  
när de till exempel ska byta gardiner eller glöd-
lampor. Detta kan leda till en lång rehabilitering 
för den äldre personen. Tanken bakom ”fixar-
tjänsten” är att förebygga olyckor i hemmet.  
Fixaren är till för äldre personer som fyllt 75 år.

Vi ska 
• Utveckla samverkansformer med miljö- och 

 samhällsbyggnadsförvaltningen för att våra  
äldre på bästa sätt kan ta del av fixartjänsten.

Dagverksamhet kan  
ge stimulans och ett  
värdefullt innehåll  
i dagen.
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Vård i livets slutskede kräver 
ofta etiska överväganden.
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Vård och omsorg i samverkan

Palliativ vård – vård i livets slutskede 
En god palliativ vård utgår från de fyra hörn-
stenarna symtomlindring, multiprofessionellt 
samarbete, kommunikation/relation och stöd till 
närstående.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska 
samordna sina olika insatser så att vården och 
omsorgen blir av så god kvalitet som möjligt för 
den enskilda personen. Vård i livets slutskede 
 kräver ofta etiska överväganden. Det är därför 
angeläget att vård- och omsorgspersonal får 
kunskap om etiska principer, förhållningssätt 
och bemötande, samt får möjlighet att samtala 
om etiska frågor.

Vårt mål
• Att medicinsk omvårdnad och behandling ska 

ske på ett kvalitetssäkrat och systematiskt sätt.

• Att ha tillgång till palliativ vård utan att onödiga 
omfl yttningar sker i livets slutskede.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Verka för att behovet av lindring av svåra symtom 
som smärta, illamående och oro tillgodoses för 
den enskilde. I detta arbete används nationella 
kvalitetsregister* i sam verkan med huvudman för 
hälso- och sjukvårdsinsatser som inte är ett kom-
munalt ansvar.

• Utveckla samverkan, policys och rutiner med 
vårdgivare, som säkrar teamarbete mellan olika 
professioner, allt efter den sjukes behov.

• Medverka till kontinuitet i vården och bra 
 kommunikation mellan den sjuke, närstående 
och vårdpersonal, oavsett huvudman.

• Utveckla stödet till närstående genom sam verkan, 
dialog och information.

• Genom samverkan med det palliativa  kompetens-
centrumet, PKC få del av kunskap, från aktuell 
forskning och utvecklingsarbete.

• Uppmuntra fortbildning för medarbetare i 

palliativ vård.

* I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom 

eller behandling. Det kan vara resultat av prover och under-

sökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat 

den har gett. Ibland kan det fi nnas information om hur man 

som patient uppfattar sin situation och hur den påverkas av 

sjukdomen eller behandlingen. Syftet är att samla fakta om 

en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och 

förbättra vården för alla patienter.
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Demens – vanligare ju äldre man blir
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos 
för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. 
Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka 
delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras 
minnet och förmågan att planera och genomfö-
ra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och 
orienteringsförmåga är andra så kallade kogni-
tiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, 
nedstämdhet och beteendeförändringar före-
kommer. Sammantaget leder symptomen till att 
personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd.

Den vanligaste demenssjukdomen i Sverige 
är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 pro-
cent av samtliga fall. Idag finns symtomlindrande 
läkemedel men inget botemedel mot Alzheimers 
sjukdom. Demens är inget naturligt åldrande. 
Däremot är demenssjukdomar betydligt vanligare 
i hög ålder. Var femte person över 80 år beräk-
nas ha någon demenssjukdom. Efter 65 års ålder 
fördubblas risken att drabbas ungefär vart femte 
år. Fler kvinnor än män drabbas av demens. Det 
beror inte bara på att kvinnor lever längre. Per-
soner med låg utbildning (endast grundskola) har 
högre risk att insjukna i demenssjukdom än hög-
utbildade (gymnasium och högskola). Det gäller 
även när man tar hänsyn till ärftlighet och andra 
sjukdomar. Ohälsosam livsstil är vanligare bland 
lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till 
sambandet3.

I Nynäshamn är cirka 50 procent av vård- och 
omsorgsplatserna och en dagverksamhet  särskilt 
anpassade för personer med demens. Inom 
hemtjänsten finns medarbetare med utökad 
kompetens organiserade i team för att tillgodo-
se demenssjuka personers behov. I takt med en 
ökande andel äldre är det av största vikt att i all 
planering ta särskild hänsyn till personer med 
demenssjukdom för att på bästa sätt möta det 
ökade behovet.

Vårt mål
• Omvårdnaden av demenssjuka ska känneteck-

nas av kunskap, kontinuitet samt möjligheter till 
individuella lösningar.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Fortsätta att utveckla det framtagna lokala vård- 
och omsorgsprogrammet – Vård och omsorg vid 
demenssjukdomar i Nynäshamns kommun.

• Erbjuda demensutbildning i olika grad och om-
fattning på samtliga grundutbildningar inom vård 
och omsorg.

• Inrätta tjänst för spetskompetens som demens-
sjuksköterska eller motsvarande i kommunen.

• Stimulera fortbildning i demenskunskap för  
alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.

• Genomföra en hjälpmedelssatsning inom 
 demensområdet med pilot- och försöksverk-
samhet för att pröva effekter av olika hjälp medel 
i praktiken.

• Kvalitetssäkra vetenskapliga metoder för   vård- 
och omsorg för personer med beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demens sjukdom (BPSD) 
genom användande av  nationellt kvalitetsregister. 

3) http://www.demenscentrum.se/globalassets/myndigheter_ 

departement_pdf/06_sbu_demenssjukdomar_sammanfattn.pdf
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Närvård i samverkan – baserat på goda livs-
villkor och eff ektiv vård
En god utveckling inom hälso- och sjukvård och 
rehabilitering kan bidra till att minska vård- och 
omsorgsbehovet inom äldreomsorgen. Kom-
munens möjlighet att långsiktigt tillgodose de 
äldres behov är beroende av hur väl vi lyckas, 
att tillsammans med Stockholms läns landsting 
skapa goda livsvillkor och en tillräcklig tillgång till 
eff ektiv vård och behandling. Äldre personer med 
sammansatta, snabbt eller föränderliga vård- och 
omsorgsbehov och/eller kognitiv svikt är mest 
sårbara och bör därför vara i fokus i all planering 
av sådana insatser.

Vårt mål
• Att närvården utvecklas så att var och en kan 

förstå var han eller hon kan få hjälp med sina 
sjukvårdsbesvär samt sina vård- och omsorgs-
behov.

• Att tillsammans med Stockholms läns 
landsting skapa goda livsvillkor och tillgång 
till en eff ektiv vård och behandling.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Aktivt följa utvecklingen av och verka för en 
sammanhållen hemvård för äldre, i nära 
 samverkan med Stockholms läns landsting.

• Fortsätta att utveckla samverkansöverens-
kommelser, policys och rutiner med vård  -
grannar, som säkrar den äldres behov av vård 
och omsorg, oavsett utförare eller huvudman.

• Intensifi era arbetet med vårdplanering för 
att säkerställa informationsöverföring mellan 
vård givarna.

Var femte person  
över 80 år har någon  
demenssjukdom.
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Utveckling av IT och teknik

Ny teknik förbättrar 
Det blir allt viktigare att ta tillvara ny teknik och 
IT-lösningar inom äldreomsorgen. Ny teknik kan 
användas till att både förbättra och effektivisera 
flera områden. Användningen och utvecklingen 
av tekniken i bostaden är ofta en grundförutsätt-
ning för att äldre ska kunna bo kvar hemma.

Tekniken kan bidra till att skapa trygghet, 
tillgänglighet och hög kvalitet för den enskilde 
personen och kan även höja produktiviteten och 
underlätta för såväl personal som anhöriga. Att 
använda tekniska hjälpmedel inom äldreomsor-
gen kan samtidigt ge mer tid till mänsklig kontakt 
i vardagen. Användningen av ny teknik kan även 
bidra till att utöka äldres självständighet och där-
med även bidra till en bättre livs kvalitet.

Digitala tjänster – ett komplement 
Digitala tjänster inom vård och omsorg är inte en 
ersättning för traditionell vård utan ska ses som 
ett komplement. Utgångspunkten är att det leder 
till verksamhetsutveckling och förändringsarbete 
med IT som möjliggörare.
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Tekniska hjälpmedel  
i äldreomsorgen kan ge  
mer tid till mänsklig  
kontakt.

Vårt mål
• Att utveckla teknik och hjälpmedel så att det 

skapas mer tid till den mänskliga kontakten i 
vardagen.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Aktivt följa utveckling av och forskning  
om teknik inom äldreområdet för att utveckla 
och underlätta vård- och omsorgsarbetet.

• Ta till vara teknik som varit framgångsrik i  
andra kommuner.

• Erbjuda kompetensutveckling inom teknik-
området för medarbetarna.

• Använda modern teknik för till exempel 
 trygghetslarm och schemaläggning.

• Arbeta in e-hälsoambitionerna i budget  - 
arbetet, där såväl engångskostnader som  
löpande kostnader vägs in.

• Utifrån brukarperspektivet vidareutveckla 
 samverkansformer på såväl grupp- som  
individnivå.

• Utveckla samarbetet med Stockholms läns  
landsting och andra aktörer, exempelvis  apotek, 
för att underlätta informations överföringen i  
syfte att säkerställa en säker vård och omsorg 
kring den enskilde personen.
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Utemiljö – stor betydelse för hälsa och  
välbefinnande
I den framtida utvecklingen av olika boende-
former och omgivande miljö kommer fokus, 
i  högre grad än tidigare, ligga på att skapa en 
hållbar utveckling med hög tillgänglighet samt 
närhet till olika natur- och trädgårdsmiljöer.  
Denna utveckling är byggd på vetskapen om  
att en trivsam närmiljö är en av grundförutsätt-
ningarna för ett gott liv. 

För äldres hälsa och välbefinnande har  
miljön och möjligheter till naturupplevelser stor 
betydelse. En god tillgänglighet till natur- och 
trädgårdsmiljöer bör därför eftersträvas vid all 
planering och allt byggande där äldre förväntas 
leva och bo.

Innemiljö – så hemlik som möjligt
På vård- och omsorgsboendena har innemiljön 
en stor betydelse för den äldre. Innemiljön ska 
vara så hemlik som möjligt. Den ska utformas 
så att den äldre personen ges möjlighet att leva 
så självständigt som möjligt utifrån ett fysiskt, 
 psykiskt och socialt perspektiv.

Forskningsresultat visar att den fysiska utform-
ningen av boendemiljön påverkar äldres aktivitet 
och delaktighet, främst när det gäller beroende 
av hjälp i dagliga aktiviteter.

Miljö

Vårt mål
• Att stimulera framväxten av utemiljöer i  

syfte att ge de äldre möjligheter till natur-  
och trädgårdsupplevelser.

• Att inomhusmiljöerna ska stimulera till  
fysiska, sociala och kulturella aktiviteter  
som ger möjligheter till ett självständigt  
och gott liv.

Så når vi dit 
Vi ska 

• I samband med alla framtida om- och ny-
byggnationer av olika boendeformer alltid  
ha den omkringliggande närmiljön i fokus.

• Utveckla närmiljön kring befintliga boenden  
i den utsträckning det är möjligt i form av  
bland annat trädgårdsodlingar och liknande.

• Se till att innemiljön på det nya vård- och 
 omsorgsboendet utvecklas så att den äldre  
kan leva så självständigt som möjligt.

En trivsam närmiljö är en  
förutsättning för ett gott liv.
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Kompetensförsörjning

Äldreomsorgen – den goda arbetsplatsen
Den viktigaste resursen inom äldreomsorgen 
är medarbetarna. Det är därför viktigt att äldre-
omsorgen ses som en attraktiv arbetsplats där 
medarbetarna trivs, känner stolthet och stannar 
kvar. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver både 
yrkesskicklighet och grundläggande kompetens 
för de arbetsuppgifter man utför. Då antalet 
äldre i samhället ökar, kommer även behovet att 
rekrytera nya och kompetenta medarbetare att 
öka. Det är därför viktigt, att arbetet inom äldre-
omsorgen har den status den förtjänar. Viktigt 
är därför, att det hela tiden finns möjligheter till 
utveckling och att personalen har inflytande på 
sin arbetsplats samt känner stor delaktighet i det 
arbete som utförs.

Vårt mål
• Att chefer och medarbetare ges möjlighet att 

utvecklas i sin arbetsroll.

• Att utveckla det goda ledarskapet så att alla 
 medarbetare känner att de kan vara med och 
utforma framtidens arbetsplats.

• Att våra arbetsplatser utformas på ett attraktivt 
sätt så att det är lätt att rekrytera personal till de 
olika yrkesrollerna.

Så når vi dit 
Vi ska 

• Synliggöra och marknadsföra arbetet med 
människor för att äldreomsorgen ska ses som  
en tilltalande arbetsplats.

• Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

• Följa forskning och omvärldsanalyser för att  
möta framtidens arbetstagares krav.

• Skapa goda ambassadörer för äldreomsorgen.

• Skapa karriärvägar och utvecklingsmöjligheter  
för medarbetare.

• Ge större möjligheter att arbeta självständigt.

• Uppmuntra och värna flerspråkigheten hos 
 personalen.

Medarbetarna  
är den viktigaste  
resursen inom  
äldreomsorgen.
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Forskning och utveckling – för vårdkvalitet 
och livskvalitet
Kunskap är en nödvändig förutsättning för att 
vården och omsorgen för äldre ska utvecklas och 
motsvara nuvarande och kommande behov. Den 
fortsatta utvecklingen av vård, omsorg och andra 
insatser för äldre är därför starkt beroende av 
att verksamheten fortlöpande får tillgång till nya 
kunskaper samt nya och bättre metoder.

Långsiktig forskning och studier kring äldres 
hälsa och hälsoutveckling lämpar sig mer för 
nationella institut och universitet medan lokala 
centra mer ska inrikta sig på utvecklingsarbete, 
personal- och metodstöd.

Nestor FoU-center, där Nynäshamns kom-
mun är en av tio ägarkommuner tillsammans 
med landstinget, bidrar genom sin praktiknära 
forskning och utveckling till högre kvalitet inom 
äldreomsorg och äldrevården. Därmed ökar livs-
kvaliteten för de äldre och deras närstående.

Palliativt kunskapscentrum, PKC i Stockholms 
län är samfinansierat mellan Stockholms län och 
kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Solna, Stockholms stad och 
Vaxholm. PKC ska vara en kunskapsbank för 
palliativa frågor. I uppdraget ingår att samman-
ställa kunskap från aktuell forskning och utveck-
lingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till 
praktik. PKC ska även informera, utbilda, utveckla 
och driva palliativa frågor samt erbjuda stöd och 
rådgivning för att sprida och öka kunskapen om 
palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar 
patienter i behov av palliativ vård. 

Vårt mål
• Att skapa möjligheter att kontinuerligt knyta 

forskningsinstitutioner och forskningsresultat till 
Nynäshamns kommuns verksamheter.

• Att våra arbetsplatser kontinuerligt stimuleras till 
ständig utveckling utifrån medborgarnas behov.

Så når vi dit 
Vi ska

• Aktivt följa utveckling av och forskning inom 
äldre området för att utveckla och underlätta 
vård- och omsorgsarbetet.

• Säkerställa att verksamheterna fortlöpande får 
tillgång till nya kunskaper samt nya och bättre 
metoder genom medverkan och delaktighet i 
lokala och regionala forsknings- och utvecklings-
enheter.

Fortsatt utveckling av äldreomsorgen  
är beroende av nya kunskaper och metoder.
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