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Förord

Den här rapporten hade inte kunnat skrivas 
utan hjälp av och samarbete med en rad 

personer. Jag vill därför rikta ett varmt tack till 
alla chefer och medarbetare på kommunernas 
hälsofrämjande och förebyggande enheter som 
tagit sig tid att besvara enkäter samt bistånds-
handläggare som fyllt i kartläggningsformulär.

Studierna som ligger till grund för rapportens 
innehåll och slutsatser påbörjades med två fo-
kusgrupper där biståndshandläggare, äldrekon-
sulenter, anhörigstödjare, aktiveringspedagoger 
och andra yrkesverksamma på GR-kommuner-
nas bistånds- samt hälsofrämjande och förebyg-
gande enheter deltog. Stort tack för att ni bidrog 
med värdefull kunskap och synpunkter kring 
studiernas genomförande och inriktning.

Förutom sedvanlig kvalitetsgranskning har 
rapporten granskats av Ingela Funegård, anhö-
rigstödjare i Alingsås kommun. Tack för dina 
kloka synpunkter som bidrog till nya tankebanor 
hos mig och gjorde rapporten mer läsvärd!

Studierna som avrapporteras här initierades av 
GR:s äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårds-
chefsnätverk och är en av flera studier och akti-
viteter kring hälsofrämjande och förebyggande 
arbete som FoU i Väst genomfört det senaste 
året. Ann-Sofie Borg, verksamhetschef för äldre-
omsorgen i Ale kommun, är en i nätverket som 
funderat mycket kring frågan. Så här samman-
fattar hon sina tankar kring varför det behövs 
mer kunskap kring kommunernas förebyggande 
och hälsofrämjande insatser till äldre: 

”Alla vet att det är bra med förebyggande insat-
ser, men vad vet vi egentligen? Vilka insatser 
förlänger självständigheten och minskar beho-
vet av biståndsbeslutade insatser? Gör kaffe-
stunden med kvartersgänget att jag klarar mig 
längre utan hemtjänst eller är det styrketräning 

och gåband som bör erbjudas? Behöver det fö-
rebyggande arbetet vara mer professionellt och 
vetenskapligt grundat? Har det någon betydel-
se om insatserna ges av kommunen, frivilliga 
eller någon annan huvudman? Har karaktären 
på de första biståndsbeslutade insatserna nå-
gon koppling till om individen är socialt aktiv 
eller inte? Skulle de resurser vi lägger på det 
förebyggande arbetet lika gärna kunna läggas 
på annat? Lite bevis tack! ”

Även om den här rapporten inte ger svar på alla 
Ann-Sofies frågor, är min förhoppning att den 
kan utgöra ett diskussionsunderlag för det fort-
satta utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande 
och förebyggande insatser för äldre.

Theresa Larsen
Göteborg i augusti 2016
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Denna rapport handlar om orsakerna till 
varför äldre söker bistånd från äldreomsor-

gen första gången och hur det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet riktat till äldre i 
GR-kommunerna ser ut. Rapportens resultat 
bygger på två delstudier som initierats av GR:s 
nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och 
sjukvårdschefer. Genom att stimulera ett ak-
tivt åldrande kan behovet av vård och omsorg 
förebyggas eller skutas upp i åldrarna. Det finns 
därför goda skäl för kommunerna att satsa på 
hälsofrämjande och förebyggande insatser rikta-
de till den äldre befolkningen. 

Med hälsofrämjande och förebyggande ar-
bete avses vanligtvis systematiska insatser för 
att främja hälsa och förebygga sjukdom. Dessa 
insatser kan ges på såväl samhällsnivå, grupp-
nivå eller med fokus på enskilda individer och 
utföras av många aktörer i samhället, exempelvis 
kommuner men också staten, landsting, regi-
oner samt privata och ideella organisationer. 
Även om den hälsofrämjande och förebyggande 
verksamheten som riktar sig till äldre varie-
rar mellan olika kommuner är det vanligt att 
den organiseras som en särskild enhet inom 
socialförvaltningen och omfattar insatser som 
exempelvis information om kommunens stöd, 
fallförebyggande åtgärder, träffpunkter, anhö-
rigstöd, volontärverksamhet, fixartjänster samt 
förebyggande hembesök hos personer över en 
viss ålder. I denna rapport har hälsofrämjande 
och förebyggande insatser avgränsats till att 
omfatta insatser som inte är biståndsbedömda. 
Det rör sig alltså generellt sett om stöd och hjälp 
som inte är individuellt behovsprövat eller som 
kräver ett myndighetsbeslut. 

Kartläggningen av GR-kommunernas häl-
sofrämjande och förebyggande arbete visar att 
det finns såväl skillnader som likheter mellan 
utbudet av aktiviteter riktade till äldre. Alla er-

bjuder till exempel träffpunkter och anhörigstöd, 
men utbudet av aktiviteter och öppettiderna på 
träffpunkterna varierar liksom vilka personalre-
surser som finns tillgängliga. I några kommuner 
är det vanligt att frivilliga och volontärer utför 
delar av det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet medan det knappt förekommer alls i 
andra. 

Fixartjänster finns i de flesta GR-kommu-
ner men åldern för när man som invånare kan 
använda denna gratistjänst varierar från 65 till 
75 år. Trygghetsbostäder finns i en tredjedel av 
GR-kommunerna, medan andra istället erbjud-
er särskilda äldrelägenheter eller bostäder med 
god tillgänglighet. Förebyggande hembesök görs 
i många, men inte alla kranskommuner och 
stadsdelar i Göteborgs Stad. Vissa bjuder även in 
äldre till särskilda informationsträffar om kom-
muners utbud av stöd. Hur många äldre som 
tackar ja till hembesök eller deltar på informa-
tionsträffar varierar stort mellan kommunerna. 
I vissa kommuner når man nästan alla äldre i en 
viss åldersgrupp, i andra bara runt 10 procent, 
vilket förefaller ha ett samband med om den 
som genomför besöket ringer upp för att boka 
tid eller om den äldre själv förväntas göra detta. 
Vem som utför de förebyggande hembesöken 
varierar också och man kan fundera över om 
hembesöken skiljer sig åt beroende på om det 
är en sjuksköterska, biståndshandläggare, fixare 
eller frivillig som utför dem och om effekten av 
besöken skiljer sig åt beroende på utförarens 
profession. 

Studien av orsakerna till varför äldre söker 
bistånd från äldreomsorgen första gången visar 
att de sökande oftast har tämligen stora omvård-
nadsbehov redan vid ansökningstillfället. Många 
har haft omfattande hjälp från anhöriga under 
flera år. Medelåldern för när äldre söker bistånd 
första gången visade sig vara 80 år. Individerna 

Sammanfattning
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har hunnit uppnå den så kallade fjärde åldern 
och påverkas oftast i hög grad av sjukdomar och 
olika funktionsnedsättningar. Studien visade 
att såväl biståndshandläggare som anhöriga 
upplever att många äldre har större stödbehov 
än vad de söker hjälp med och beviljas insatser. 
Utan stöd från anhöriga ha många både behövt 
söka mer omfattande hjälp från kommunen 
samt hjälp betydligt tidigare. I ungefär hälften av 
de undersökta fallen var det en akut händelse, 
exempelvis stroke eller allvarlig fallolycka med 
frakturer som följd, som gjorde att den äldre be-
hövde söka stöd och då ofta omfattande sådant. 
Det innebär att kommunernas biståndsbedömda 
insatser ofta måste sättas in snabbt utan läng-
re tid för planering och att beredskapen från 
kommunen behöver vara hög för att möta dessa 
behov. 

Modern medicinsk teknik och läkemedelsbe-
handling i kombination med insatser från soci-
altjänsten gör att allt fler äldre lever längre med 
omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. 
Hälsofrämjande och förebyggande insatser till 
äldre innebär därför paradoxalt nog inte att 
kommunernas vård- och omsorgsinsatser nöd-
vändigtvis minskar utan istället att tiden i livet 
då människor behöver stöd och hjälp förlängs.

En slutsats från studierna är att många äldre 
söker bistånd från kommunen alldeles för sent 
och att tiden före ansökan ofta föregåtts av en 
kortare eller längre period då vardagen var-
ken fungerat för den äldre eller anhöriga. Om 
hjälpen hade satts in tidigare hade kanske vissa 
akuta krissituationer inte behövt uppstå som 
exempelvis fallolyckor till följd av undernäring 
eller självmordsförsök på grund av depression. 
Många äldre tappar tilltron till sig själv och sin 
förmåga när hälsan sviktar. Att återuppbygga 
förlorade förmågor är betydligt svårare än att 
stärka och bibehålla det som faktiskt fungerar. 
Här skulle tidigare insatser i hemmet av hem-
tjänsten eller andra insatser inom kommunens 
hälsofrämjande och förebyggande arbete kunna 
stödja på ett annat sätt än vad som sker idag. 

De insatser som idag ges inom ramen för 
kommunens hälsofrämjande och förebyggande 
arbete bygger i stor utsträckning på att den äldre 
har en initiativförmåga, klarar av att förflytta sig 
själv och uppskattar nya sociala kontakter. Med 
andra ord vänder sig insatserna i stor utsträck-
ning till äldre som fortfarande skulle kunna 
definieras som oberoende. Kommunens bi-
ståndsbedömda insatser riktar sig istället till de 
individer som inte längre klarar sig självständigt 
och istället blivit beroende av andra i sin dagliga 
tillvaro. Perioden från det att en person går från 
att vara oberoende till beroende utgörs ofta av 
en fas av tilltagande skörhet, det vill säga en ök-
ande risk för funktionsnedsättning och sjukdom. 
Under denna fas tappar många äldre kontakten 
med kommunens hälsofrämjande och förebyg-
gande verksamheter samtidigt som det uppstår 
ett glapp till dess att det biståndsbedömda stödet 
träder in. Med andra ord saknar många äldre 
stöd från kommunen under den kritiska fasen 
i livet då de går från oberoende till beroende. I 
detta skede är det istället anhöriga som gör en 
stor och ofta tung insats. En utmaning för kom-
munernas hälsofrämjande och förebyggande ar-
bete är att nå gruppen äldre som börjar utveckla 
en skörhet så att de kan få stöd att bibehålla sina 
förmågor och underlätta för anhöriga. Många 
äldre har under denna fas i livet mycket kontakt 
med hälso- och sjukvården. Ett utökat samarbete 
mellan kommunen och primärvården liksom 
specialistvård skulle kunna vara ett sätt att tidi-
gare fånga upp behoven hos gruppen. 
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Denna rapport handlar om orsakerna till 
varför äldre söker bistånd från äldreomsor-

gen första gången och hur det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet riktat till äldre i 
GR-kommunerna1 ser ut. Rapportens resultat 
bygger på två delstudier som initierats av GR:s 
nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjuk-
vårdschefer. Studierna har genomförts av There-
sa Larsen, projektledare vid FoU i Väst/GR.

Det finns flera skäl till varför nätverket såg ett 
behov av dessa studier. Utbudet av hälsofräm-
jande och förebyggande insatser som riktar sig 
till äldre varierar i landet. Nu ville nätverket få 
reda på hur verksamheten ser ut i GR-kommu-
nerna. En sådan kartläggning skulle bland annat 
kunna användas som underlag för diskussion 
kring vilka insatser som kommunerna bör satsa 

på, om utbudet ska vara likadant oavsett vilken 
kommun en person bor i eller om verksamheten 
snarare borde anpassas till lokala behov och 
förutsättningar. Ett annat skäl till studierna var 
att kunskapen om varför äldre söker bistånd för-
sta gången i GR-kommunerna var ofullständig. 
Sådan kunskap skulle kunna utgöra ett viktigt 
underlag för kommunerna när det kommer till 
att besluta om utbudet och omfattningen av 
förebyggande och hälsofrämjande insatser för 
äldre. För att kommunernas förebyggande och 
hälsofrämjande insatser ska ha en positiv effekt 
behöver de ju stämma överens med äldres faktis-
ka behov.

Inledning

Förebyggande och hälsofrämjande 
åtgärder för äldre

Med hälsofrämjande och förebyggande 
arbete avses vanligtvis systematiska insat-

ser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. 
Fokus brukar ligga på att stärka skyddsfaktorer 
som håller människor friska och som främjar 
välbefinnande och livskvalitet. Dessa insatser 
kan ges på såväl samhällsnivå, gruppnivå eller 
med fokus på enskilda individer och utföras av 
många aktörer i samhället, exempelvis kom-
muner men också av staten, landsting, regioner 
samt privata och ideella organisationer (Statens 
folkhälsoinstitut, 2013). 

Även om den hälsofrämjande och förebyggan-
de verksamheten som riktar sig till äldre varierar 
mellan olika kommuner är det vanligt att den 
organiseras som en särskild enhet inom social-
förvaltningen och omfattar insatser som exem-
pelvis information om kommunens stöd, fallfö-
rebyggande åtgärder, träffpunkter, anhörigstöd, 
volontärverksamhet, fixartjänster samt förebyg-
gande hembesök hos personer över en viss ålder. 
Ofta avgränsas hälsofrämjande och förebyggan-
de insatser i kommunerna rent definitionsmäs-
sigt till insatser som inte är biståndsbedömda. 

1   GR-kommuner är de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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Det rör sig alltså generellt sett om stöd och hjälp 
som inte är individuellt behovsprövat eller som 
kräver ett myndighetsbeslut. 

Till skillnad från insatser som hemtjänst och 
särskilt boende är den hälsofrämjande och före-
byggande verksamheten riktad till äldre till stor 
del frivillig för kommunerna (Lindelöf & Rönn-
bäck, 2007). Enligt exempelvis lagen om vissa 
kommunala befogenheter (7-8§) får kommuner 
utan föregående individuell behovsprövning 
tillhandahålla servicetjänster för äldre personer i 
syfte att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa 
som inte utgör personlig omvårdnad, men de 
måste inte göra detta. I såväl hälso- och sjuk-
vårdslagen (HsL) som socialtjänstlagen (SoL) 
framgår det visserligen att kommunerna ska 
arbeta för att förebygga ohälsa (2c§ HsL) samt 
genom uppsökande verksamhet och på annat 
sätt främja förutsättningarna för goda levnads-
förhållanden (5 kap 6§ SoL). Men det finns inte 
beskrivet exakt hur detta ska ske. Stöd till an-
höriga är en obligatorisk insats sedan några år 
tillbaka, då den numera finns inskriven i soci-
altjänstlagen, men inte heller då preciseras vad 
stödet ska bestå av.

Det finns goda skäl för kommunerna att satsa 
på hälsofrämjande och förebyggande insatser 
riktade till den äldre befolkningen. Genom att 
stimulera ett aktivt åldrande kan behovet av 
vård och omsorg förebyggas eller skjutas högre 
upp i åldrarna (Lindahl 2016, Borell & Ivars-
son 2013). Hälsofrämjande och förebyggande 
insatser i kommunerna kan därigenom bidra 
till såväl högre livskvalitet i den seniora befolk-
ningen men också minska kostnaderna för vård 
och omsorg. Statens folkhälsoinstitut (2009) 
lyfter särskilt fyra områden som extra viktiga 
för ett gott åldrande: social gemenskap och 
socialt stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och 
goda matvanor. Majoriteten av kommunernas 
hälsofrämjande och förebyggande insatser har 
fokus på att främja dessa. På senare tid har även 
alkoholvanor uppmärksammats som en viktig 
faktor som påverkar äldres hälsa och välbefin-
nande, men riskbruk eller missbruk av alkohol 

är trots det sällan i fokus i kommunernas häl-
sofrämjande och förebyggande arbete riktat till 
äldre. Exempelvis är det långt ifrån självklart att 
inom äldreomsorgen ta reda på om fall kan vara 
orsakade av alkohol (FoU i Väst/GR, Kommun 
och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet 
och Cera 2015). 

Det har gjorts en del studier där man försökt 
undersöka effekten av förebyggande och häl-
sofrämjande insatser till äldre. Exempelvis finns 
forskning kring förebyggande hembesök och 
om dessa kan förebygga fall, förbättra hälsa och 
livskvalitet, minska behovet av flytt till särskil-
da boendeformer eller påverka förekomsten av 
slutenvård på sjukhus (se exempelvis Wilson m 
fl 2014, Huss m fl 2008 eller Van Haastregt m fl 
2000). Det har också gjorts studier om hur ett 
hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå 
och betydelsen av sociala träffpunkter för äldres 
välbefinnande (Henning m fl 2015, Karp m fl 
2013). Denna forskning visar att det generellt 
sett inte går att se några tydliga positiva effekter 
av förebyggande och hälsofrämjande insatser till 
äldre. Ett skäl till detta är att forskningen främst 
är av kvalitativ art. Det saknas oftast kontroll-
grupper till interventionsgrupperna vilket gör 
det svårt att veta om det är den förebyggande 
insatsen eller något annat som påverkat de äldres 
hälsa, livskvalitet och vårdkonsumtion även om 
de kvalitativa berättelserna i studien ger stöd för 
sådana effekter. I Sverige har dock en randomi-
serad kontrollerad studie gjorts om seniorträf-
far och förebyggande hembesök som visar på 
tydliga positiva effekter av sådana förebyggande 
insatser. 459 hemmaboende äldre över 80 år 
ingick. Individerna i interventionsgruppen fick 
dels ett förebyggande hembesök och dels fyra 
multiprofessionella seniorgruppträffar med ett 
uppföljande hembesök. Båda interventionerna 
fördröjde försämring av självskattad hälsa på 
kort sikt samt minskade behovet av stöd i var-
dagliga aktiviteter men effekten var störst för de 
äldre som deltagit i seniorträffarna (Gustafsson, 
2012).
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Syftet med studien som redovisas i denna 
rapport var att öka kunskaperna om hur det 

förebyggande och hälsofrämjande arbete som 
erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer 
med äldres faktiska behov. Mer specifikt skulle 
studien besvara följande frågeställningar:

•	 Hur ser det förebyggande och hälsofrämjan-
de arbetet riktat till äldre ut i GR-kommu-
nerna?

•	 Varför söker äldre bistånd första gången?
•	 Kan äldres behov av bistånd minska eller 

skjutas fram i tiden med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser och hur ska insatserna 
i så fall vara utformade?

Kartläggningen av GR-kommunernas häl-
sofrämjande och förebyggande arbete riktat till 
äldre har fokuserat på att identifiera insatser som 
inte är biståndsbedömda utan som är tillgäng-
liga för alla invånare som uppnått en viss ålder. 
Eftersom gränsdragningen för vilka insatser 
som kräver ett biståndsbeslut kan variera mellan 
kommunerna kan en del av de förebyggande 
och hälsofrämjande insatser som presenteras i 
rapporten ändå vara biståndsbedömda. När så är 
fallet poängteras det särskilt.

Syfte och frågeställningar

Studiens genomförande

För att besvara studiens frågeställningar har 
två delstudier genomförts. Det empiriska 

material som ligger till grund för de slutsatser 
so dras utgörs dels av en enkät och ett kartlägg-
ningsformulär riktat till samtliga GR-kommuner 
samt stadsdelar i Göteborgs Stad, dels två fokus-
gruppsintervjuer samt informationsinhämtning 
via GR-kommunernas och stadsdelarnas webb-
platser. Preliminära resultat från delstudierna 
presenterades vid ett seminarium i juni 2016 där 
ett 70-tal personer verksamma inom förebyg-
gande och hälsofrämjande verksamheter i ett 
20-tal västsvenska kommuner deltog. Deltagarna 
gavs möjligheten att komma med synpunkter på 
resultatet och diskuterade även hur äldres behov 
av stöd skulle kunna förebyggas. Dessa diskus-

sioner ligger också till grund för de slutsatser 
och rekommendationer som dras i denna rap-
port.

Fokusgrupper
Innan delstudierna inleddes genomfördes två fo-
kusgrupper. I den första gruppen, som fokusera-
de på hur det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet ser ut i GR-kommunerna, deltog äldre-
konsulenter, anhörigstödjare, aktiveringspedago-
ger och andra yrkesverksamma inom området. 
Deltagarna fick beskriva vilka olika förebyggan-
de och hälsofrämjande aktiviteter riktade till 
äldre som deras kommun eller stadsdel erbjuder, 
hur insatserna är organiserade och vilka gränser 
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som finns mellan vad som är biståndsbedömda 
och icke biståndsbedömda insatser. Deltagarna 
fick också diskutera studiens upplägg och frå-
geställningar samt gavs tillfälle att komma med 
synpunkter på den enkät som skulle användas i 
kartläggningsarbetet. 

I den andra gruppen, som fokuserade på 
orsakerna till varför äldre söker bistånd första 
gången, deltog biståndshandläggare och en 
enhetschef för en kommunal biståndsenhet. 
Varje deltagare fick beskriva sitt senaste ären-
de då en äldre person beviljats bistånd första 
gången. Därefter diskuterades ärendena i grupp 
med fokus på om det fanns någon förebyggande 
eller hälsofrämjande insats som skulle ha kunnat 
förebygge eller skjutit upp tidpunkten för när 
den äldre behövde biståndsbedömda insatser 
från kommunen. Slutligen fick deltagarna också 
diskutera studiens övergripande upplägg och 
frågeställningar och de gavs tillfälle att komma 
med synpunkter på det kartläggningsinstrument 
som skulle användas i delstudien. 

Inbjudan till fokusgrupperna lades ut på GR:s 
webbplats och skickades dessutom till GR:s 
nätverk för förebyggande och hälsofrämjande 
insatser bland äldre samt GR:s äldreomsorgs- 
och hälso- och sjukvårdschefsnätverk. Samman-
lagt deltog 17 personer från 14 olika kommuner/
stadsdelar i Göteborg i fokusgrupperna. 

Delstudie 1 
I den första delstudien gjordes en kartläggning 
av hur det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet riktat till äldre ser ut i GR-kommunerna. 
Kartläggningen genomfördes huvudsakligen 
genom en enkät där varje kommun2 respektive 
stadsdel i Göteborgs Stad fick besvara ett antal 
frågor om hur det hälsofrämjande och förebyg-
gande arbetet riktat till äldre ser ut och är or-
ganiserat. Enkäten återfinns i bilaga 1. Enkäten 
skickades ut via mejl till GR:s äldreomsorgs- och 
hälso- och sjukvårdschefsnätverk med uppma-

ningen att vidarebefordra den till chefen för 
kommunens eller stadsdelens förebyggande och 
hälsofrämjande enhet. Det framgår inte av enkä-
ten vem eller vilka personer i respektive kom-
mun eller stadsdel som besvarat enkäten, men 
titeln på de personer som skickade in enkäten 
var oftast enhetschef och i några fall områdes-
chef, äldreomsorgschef eller enhetssamordnare. 
När svarstiden för enkäten gått ut skickades två 
påminnelser med två veckors mellanrum till de 
kranskommuner och stadsdelar som ännu inte 
svarat. Sista påminnelsen direktadresserades till 
chefen för kommunens eller stadsdelens före-
byggande enhet.

I enkäten uppmanades de svarande att bifoga 
informationsmaterial, broschyrer, budgethand-
lingar och styrdokument som kunde förtydliga 
svaren på enkätfrågorna. De flesta kranskom-
muner och stadsdelar i Göteborg som besvarade 
enkäten skickade med mellan tre och tio sådana 
broschyrer och handlingar, oftast informa-
tionsmaterial om träffpunkter, anhörigstöd och 
fixarservice.

Enkäten besvarades av 9 kranskommuner och 
8 stadsdelar i Göteborgs Stad3 vilket innebär en 
svarsfrekvensen på 77 procent. I de kranskom-
muner och stadsdelar som inte besvarade enkä-
ten har sökningar gjorts på kommunernas och 
stadsdelarnas webbplatser för att på så vis försö-
ka få svar på enkätfrågorna ändå. Detta innebär 
att kartläggningen till slut kom att omfatta samt-
liga 13 GR-kommuner, men att kartläggningens 
tillförlitlighet för de kommuner och stadsdelar 
som valde att inte själva besvara enkäten är av-
hängig av hur väl uppdaterad kommunernas och 
stadsdelarnas webbplatser är och om den sökta 
informationen över huvud taget fanns tillgänglig 
på kommunernas webbplatser. 

Nästan ingen kranskommun eller stadsdel i 
Göteborg besvarade samtliga frågor i enkäten. 
Svaren gällande frågor om träffpunkter, före-
byggande hembesök, fixartjänster, anhörigstöd 
och frivilligcentraler var oftast mycket utförli-
ga, medan det endast är ett fåtal som svarat på 

2   Fortsättningsvis benämns alla kommuner utom Göteborgs Stad som kranskommuner.
3   3 kranskommuner (Alingsås, Stenungsund och Öckerö) och 2 stadsdelar (Norra Hisingen samt Örgryte-Härlanda) besvarade inte enkäten.
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frågorna som rör samarbete, trygghetsvandring-
ar, pensionärsråd, stads- och bostadsplanering 
samt organisering och budget och då var svaren 
dessutom oftast mycket knapphändiga. I den-
na rapport har jag därför valt att inte redovisa 
enkätresultaten inom de senast nämnda fråge-
områdena. 

Delstudie 2
I den andra delstudien undersöktes orsakerna 
till varför äldre söker bistånd första gången. Ett 
särskilt formulär togs fram (se bilaga 2) och 
skickades ut mejlledes via GR:s äldrechefs- och 
hälso- och sjukvårdschefsnätverk med uppma-
ning att sprida det vidare till chefen för kommu-
nens eller stadsdelens biståndsenhet. När svar-
stiden för kartläggningen gått ut skickades två 
påminnelser till de kranskommuner och stads-
delar som ännu inte svarat. Den sista påminnel-
sen direktadresserades till chefen för kommu-
nernas eller stadsdelarnas biståndsenhet. 

Formuläret skulle fyllas i av biståndshandläg-
gare på GR-kommunernas biståndsenheter för 
varje person som var 65 år eller äldre och som 
sökte och beviljades bistånd från kommunen 
eller stadsdelen för första gången under perioden 
25 januari–29 februari 2016, dock maximalt 10 
ärenden per kommun eller stadsdel. Kommu-
nerna bestämde själva om det var en eller flera 
handläggare som fyllde i formuläret. Med första 
gången avsågs att personen inte haft någon 
insats från kommunen det senaste året, varken 
trygghetslarm, hemtjänst eller annan bistånds-
bedömd insats. 

Om samtliga kranskommuner och stadsdelar 
hade fyllt i 10 kartläggningsformulär var skulle 
220 formulär legat till grund för studiens slut-
satser. 8 kranskommuner (Ale, Alingsås, Kungs-
backa, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille och 
Stenungsund) och 6 stadsdelar i Göteborgs Stad 
(Askim-Frölunda-Högsbo, Angered, Centrum, 
Lundby, Västra Hisingen och Örgryte-Härlan-

da) valde att delta i studien genom att fylla i 
kartläggningsformulären, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 64 procent. Totalt inkom 115 
kartläggningsformulär vilket innebär att de 
kommuner och stadsdelar som deltog i under-
sökningen i genomsnitt hade 8 nya biståndsä-
renden var under kartläggningsperioden. 

Analys och bearbetning  
av data
All data från delstudie 1 har matats in i sam-
manfattande form i en Excel-fil. Svar från varje 
kommun och stadsdel har sammanställts inom 
respektive frågeområde som fanns i enkäten. 
Data har främst hämtats från enkäterna, men 
också från övrigt informationsmaterial som 
kommunerna och stadsdelarna skickade in samt 
från kommunernas och stadsdelarnas webbplat-
ser i de fall de inte besvarade enkäten. Excelfilen 
gav en överblick över en stor datamängd vilket 
i sin tur har gjort det möjligt att på ett enkelt 
sätt exempelvis jämföra hur många mötesplatser 
och träffpunkter som respektive kommun har, 
vilken verksamhet som bedrivs där och hur den 
är bemannad, om kommunerna erbjuder fixar-
tjänster och om kommunernas hälsofrämjande 
och förebyggande insatser är tillgängliga för alla 
eller biståndsbedömda. 

Även alla data från kartläggningsinstrumen-
ten i delstudie 2 matades in i en Excel-fil. Detta 
gjorde det möjligt att genomföra statistiska 
beräkningar så som medelvärden, antal och 
procentandelar. Efter genomläsning av samtliga 
inkomna kartläggningsformulär togs dessutom 
en preliminär mall för kategorisering av ärende-
na fram baserat på omfattningen av beviljat stöd. 
Fem kategorier identifierades. Därefter lästes alla 
kartläggningsformulär igenom en gång till och 
delades in i lämplig kategori. Vissa justeringar av 
definitionen av respektive kategori gjordes också 
i detta skede. 
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Resultat

I följande avsnitt presenteras resultaten från 
delstudierna. Först redovisas kartläggning-

en av GR-kommunernas hälsofrämjande och 
förebyggande insatser till äldre. Därefter följer 
studien om orsakerna till varför äldre söker 
bistånd första gången.

Delstudie 1:  
GR-kommunernas hälso- 
främjande och förebyggande 
insatser till äldre
I fokusgruppen om GR-kommunernas häl-
sofrämjande och förebyggande arbete listade 
deltagarna en mängd insatser som skulle kunna 
definieras som hälsofrämjande och förebyg-
gande för äldre. Först lyftes insatser som mö-
tesplatser och träffpunkter, frivilligcentraler, 
anhörigstöd, fixare och förebyggande hembesök. 
Dessa verksamheter och insatser är sådana som 
självklart definierades som hälsofrämjande och 
förebyggande av samtliga deltagare och som 
oftast är organiserade inom ramen för GR-kom-
munernas hälsofrämjande och förebyggande 
enheter inom äldreomsorgen. Därefter nämndes 
en del insatser och stödformer som vanligtvis 
ligger utanför kommunernas hälsofrämjande 
och förebyggande enheter men som ändå ges av 
kommunen: trygghetsboenden, ledsagning, till-
gång till stöd från syn- och hörselinstruktör eller 
demensspecialist samt avlösning och fallpre-
vention. Slutligen nämndes en del insatser som 
deltagarna ansåg kan påverka äldre invånares 
hälsa och välbefinnande men som inte självklart 
definieras som en hälsofrämjande och före-
byggande insats. Det rörde sig om sådant som 
pensionärsråd och trygghetsvandringar samt att 
äldres behov beaktas särskilt vid nybyggnationer 

och stadsplanering. Tillgång till färdtjänst och 
så kallad närtrafik eller anropsstyrd trafik var 
andra insatser som diskuterades då detta ofta är 
en förutsättning för att äldre ska kunna ta sig till 
träffpunkter och andra aktiviteter, inte minst för 
boende på landsbygden. I enkäten som använts 
som underlag för att kartlägga det hälsofrämjan-
de och förebyggande arbetet i GR-kommunerna 
har frågor ställts om samtliga dessa insatser som 
framkom under fokusgrupperna förutom in-
satser som rör resor då dessa antingen utförs av 
aktörer inom färdtjänst eller kollektivtrafik – det 
vill säga verksamheter som äldreomsorgen inte 
förfogar över. 

Mötesplatser och träffpunkter
Alla kranskommuner och stadsdelar i Göteborgs 
Stad som besvarat enkäten har minst en träff-
punkt eller mötesplats som riktar sig till äldre 
invånare. Majoriteten av dessa kallas för träff-
punkter varför träffpunkter och mötesplatser 
i den fortsatta texten kommer att refereras till 
som just träffpunkter och inget annat.

Träffpunkterna erbjuder social samvaro och 
olika slags gemensamhetsaktiviteter som ex-
empelvis café, sittgympa, promenader, yoga, 
quigong, läsecirklar, matlagningsgrupper, fester, 
utflykter, föreläsningar, allsång, gudstjänster, 
bingo, it-kurser, frågesporter och musikunder-
hållning. Träffpunkternas verksamhet är inte 
biståndsbedömd vilket innebär att vem som 
helst som är 65 år eller äldre kan komma dit. 
Verksamheten är i grunden kostnadsfri för 
besökaren, men mindre avgifter enligt självkost-
nadsprincipen tas vanligtvis ut för exempelvis 
fika och utflykter.

I de flesta kommuner är träffpunkterna eller 
mötesplatserna också öppna för invånare yngre 
än 65 år som är daglediga. I kommunernas in-
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formationsmaterial om träffpunkter uppges ofta 
att de riktar sig till seniorer. Därmed är det upp 
till var och en att ta ställning till om man defi-
nierar sig som senior eller inte. Andra skriver is-
tället uttryckligen att verksamheten riktar sig till 
de som är 65 år eller äldre, men ibland nämns 
även daglediga som målgrupp. Några definierar 
inte målgruppen över huvud taget utan skriver 
istället att verksamheten riktar sig till den som 
vill träffa andra i en social gemenskap. 

Majoriteten av alla besökare på träffpunkterna 
uppges vara mellan 80 till 85 år gamla, men av 
kartläggningen framgår att besökarna kan vara 
från 45 år och uppåt. Runt 75 procent av besö-
karna är kvinnor och den absoluta merparten 
har svenska som modersmål, även på de träff-
punkter som är belägna i områden med många 
utlandsfödda invånare. 

Vanligast är att kranskommunerna har mellan 
tre till fem träffpunkter medan det i Göteborgs 
Stad oftast finns i genomsnitt tre till fyra träff-
punkter per stadsdel. Förutom Göteborgs Stad 
har Kungsbacka kommun flest träffpunkter 
(sju stycken) medan Tjörns kommun bara har 
en. Till viss del avspeglar antalet träffpunkter 

andelen invånare 65 år eller äldre i kommunen 
eller stadsdelen, men eftersom träffpunkternas 
öppettider och bemanning varierar stort är det 
svårt att utifrån enkätunderlagen bedöma om 
tillgången på träffpunkter är jämnt fördelad över 
GR-kommunerna. 

I enkäten fanns en fråga om hur många besö-
kare kommunernas träffpunkter har. Alla som 
besvarat enkäten har dock inte svarat på just 
denna specifika fråga. I nedanstående tabell re-
dovisas hur många träffpunkter respektive kom-
mun eller stadsdel har, antal besök per månad 
samt hur många i åldrarna 65 år eller äldre som 
är bosatta i respektive kommun eller stadsdel. I 
de fall som data saknas är detta markerat med 
ett streck i tabellen. Observera att antalet besök 
inte avser unika individer. Samma individ kan 
alltså stå för många besök på en träffpunkt och 
även ha besökt flera träffpunkter i kommunen. 
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Kommun/stadsdel                   Invånare
65+

Invånare
65–79

Invånare
80+

Antal
träffpunkter

Antal  
besök/månad

Ale 5 144 4 091 1 053 5 170
Alingsås 8 383 6 184 2 199 - -
Härryda 5 702 4 400 1 302 5 700–1000
Kungälv 8 634 6 380 2 254 7 900*
Kungsbacka 14 969 11 520 3 449 11 2 500
Lerum 7 089 5 461 1 628 7 -
Lilla Edet 2 592 2 002 590 2 -
Mölndal 10 130 7 319 2 811 3 820
Partille 6 099 4 406 1 693 - 900
Stenungsund  4 801 3 679 1 125 - -
Tjörn 3 804 2 955 849 1 -
Öckerö 2 916 2 216 700 - -
Göteborg 84 204 61 919 22 285 - -

Angered 5 732 4 699 1 033 3 710
Askim-Frölunda- 

   Högsbo
11 980 8 270 3 710 4 3 700–4 200

Centrum 9 146 6 823 2 323 4 -
Lundby 6 843 5 020 1 823 ** -
Majorna-Linné 9 050 6 973 2 077 1 -
Västra Göteborg 10 387 7 800 2 587 7 -
Västra Hisingen 7 309 5 399 1 910 2 3 000
Norra Hisingen 8 179 6 842 1 337 - -
Östra Göteborg 5 814 4 124 1 690 4 350
Örgryte-Härlanda 8 648 5 872 2 276 - -

Tabell 1 Antal träffpunkter, invånarantal och besök på träffpunkter i GR-kommunerna 2015

*avser bara besök på de två största träffpunkterna i Kungälv som har öppet dagligen.
**Lundby har inte träffpunkter i traditionell bemärkelse i särskilda lokaler utan istället 27 veckoaktiviteter som 
drivs av seniorer själva i samarbete med stadsdelens äldresamordnare.
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Öppettiderna på träffpunkterna och mötes-
platserna varierar stort. I Göteborgs Stad finns 
ett par träffpunkter som har öppet upp till sju 
och en halv timmar per dag alla dagar i veckan, 
exempelvis Solträffen i Askim och Monsunens 
träffpunkt i södra Biskopsgården. Mer vanligt är 
dock att det finns en träffpunkt eller mötesplats 
per kommun som har öppet mellan fyra och 
sex timmar per dag alla vardagar i veckan och 
ett antal mindre träffpunkter eller mötesplatser 
som bara har öppet ett par timmar en eller ett 
par vardagar i veckan. Samtliga sju träffpunkter i 
Kungsbacka kommun har dock öppet alla varda-
gar mellan klockan 10 och 16. Vissa träffpunkter 
har ibland även öppet kvällstid i samband med 
särskilda aktiviteter.

Av kartläggningen framgår att träffpunkternas 
programutbud oftast utformas tillsammans med 
besökarna. Vilka som besöker en viss träffpunkt 
eller mötesplats kan därför ha stor betydelse för 
vilka aktiviteter som erbjuds just där. Besökare 
på träffpunkter eller mötesplatser som är be-
lägna på eller i anslutning till ett äldreboende 
har oftast högre medelålder än träffpunkter och 
mötesplatser belägna på andra platser. På träff-
punkter belägna på eller i anslutning till äldre-
boenden är det vanligt med mer stillasittande 
aktiviteter, exempelvis sittgympa, bingo, högläs-
ning och musikunderhållning medan träffpunk-
ter belägna på andra platser i högre utsträckning 
erbjuder mer fysiskt krävande aktiviteter så som 
dans, promenader, stavgång, yoga och quigong. 
En viss skillnad finns också på utbudet mellan 
träffpunkter i Göteborgs Stad och i kranskom-
munerna. Aktiviteter som innebär att deltagarna 
besöker kulturevenemang utanför träffpunkter-
nas lokaler, har vin- och ostprovning eller språk-
kurser är vanligare i Göteborgs Stad samtidigt 
som kranskommunerna oftare erbjuder filmvis-
ning och gudstjänster i träffpunkternas lokaler 
som en del av sitt utbud. 

Av enkätsvaren går det tyvärr inte att tydligt 
utläsa hur bemanningstätheten på träffpunkter-
na ser ut. Däremot framgår det att många tjäns-

ter på träffpunkter är deltidstjänster eftersom 
majoriteten av alla träffpunkter inte har öppet 
mer än fem, sex timmar per dag. Många tjänster 
på träffpunkter kombineras därför med andra 
tjänster inom kommunens äldreomsorg. Några 
är exempelvis verksamma som samordnare för 
såväl träffpunkter som kommunernas anhö-
rigstöd eller frivillig- och volontärverksamhet. 
Andra arbetar på flera av kommunernas olika 
träffpunkter. 

De vanligaste yrkesgrupperna på träffpunk-
terna är aktiveringspedagoger, äldrepedagoger, 
friskvårdskonsulenter, fritidsassistenter och un-
dersköterskor. Yrkestitlar som kock, cafébiträde 
och vårdbiträde förekommer också. Besökarna 
kan alltså träffa på personal med såväl högsko-
leutbildning som gymnasieutbildning på träff-
punkterna liksom personal som saknar specifik 
utbildning för sitt uppdrag.

Flera träffpunkter samarbetar med trossam-
fund (oftast Svenska kyrkan), hjälporganisatio-
ner (exempelvis Röda Korset) och pensionärsor-
ganisationer liksom andra frivilligorganisationer 
och enskilda volontärer. Vid vissa träffpunkter 
ansvarar volontärer för merparten av de aktivi-
teter som erbjuds. Samarbetet med den ideella 
sektorn och volontärer är många gånger en 
förutsättning för att kunna erbjuda aktiviteter i 
den omfattning som sker. Ett par träffpunkter 
drivs helt och hållet av ideella organisationer 
eller volontärer och frivilliga och kommunens 
roll är enbart av samordnande karaktär. Så är 
exempelvis träffpunkterna i stadsdelen Lundby i 
Göteborgs Stad organiserade.

Av enkätsvaren framkommer att träffpunk-
terna fungerar väl och är populära bland kom-
munernas och stadsdelarnas seniorer. Flera 
kommuner och stadsdelar planerar för att utöka 
träffpunktsverksamheten med såväl fler medar-
betare som träffpunktslokaler. I de fall som träff-
punkterna samarbetar med den ideella sektorn 
och volontärer anser man att detta är positivt 
och stärker såväl träffpunkterna som besökare 
och volontärer. I flera av enkätsvaren framkom-
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mer dock att man skulle vilja nå en större andel 
av kommunens eller stadsdelens äldre invånare. 
Detta poängterades även av deltagarna i fokus-
gruppen kring kommunernas förebyggande och 
hälsofrämjande arbete riktat till äldre. Majorite-
ten av alla som är 65 år och äldre besöker näm-
ligen inte någon träffpunkt. Detta gäller särskilt 
äldre invånare med invandrarbakgrund men 
också män.

Frivilliga och volontärer
I flera GR-kommuner är det vanligt att volontä-
rer eller frivilliga är engagerade i det hälsofräm-
jande och förebyggande arbetet för äldre, det vill 
säga personer som gör ett uppdrag utan att få 
betalt för det och som inte har en anställning i 
kommunen som grund för uppdraget. Det kan 
till exempel handla om att leda aktiviteter på 
träffpunkter, vara cafévärd, besöka ensamma 
äldre i hemmet eller erbjuda högläsning och 
promenadsällskap. 

Volontär- och frivilliginsatser är tänkta att 
fungera som ett komplement till annan vård och 
service riktad till äldre i kommunerna, men ska 
inte ersätta kommunens verksamhet och ansvar. 
Grunden för sådan verksamhet är att ge ökad 
livskvalitet och meningsfullhet för den enskil-
de. Volontär- och frivilliginsatserna ska utgöra 
ett komplement till avlönad personal. Många 
volontärer och frivilliga är själva äldre. Att som 
senior erbjuda stöd till andra kan ses som en 
hälsofrämjande och förebyggande insats i sig, 
inte bara för de äldre som får del av stödet utan 
även för de äldre som själva erbjuder stöd. 

Vissa kommuner och stadsdelar uppger att 
det går lätt att rekrytera volontärer och frivilliga 
(exempelvis stadsdelen Centrum i Göteborgs 
Stad) och att verksamheten fungerar mycket bra 
(exempelvis Härryda kommun). Andra menar 
att volontärverksamheten skulle behöva utökas 
ytterligare (exempelvis Ale kommun) eller att 
det är trögt att rekrytera volontärer och frivilliga 

(exempelvis Kungälvs kommun). I enkäten sva-
rade flera stadsdelar i Göteborg att det är svårare 
att rekrytera volontärer och frivilliga i områden 
med låg utbildningsnivå och många utlandsföd-
da än i stadsdelar med högre utbildningsnivå 
och färre utlandsfödda.

Flera GR-kommuner har en frivillig- eller 
volontärcentral. Sådana centraler är en typ av 
verksamhet som samordnar insatser från volon-
tärer och frivilliga. I vissa kommuner finns dessa 
centraler som en fysisk mötesplats, i andra rör 
det sig om att en kommunanställd, en så kallad 
frivillig- eller volontärsamordnare, organiserar 
volontärernas eller de frivilligas insatser som 
sker på olika platser i kommunen. Några kom-
muner har istället en webbaserad frivilligsluss, 
exempelvis Lerum.

Omfattningen på volontärers och frivilligas 
engagemang i det hälsofrämjande och förebyg-
gande arbetet varierar stort från kommun till 
kommun och mellan olika stadsdelar. Härryda 
kommun svarade i enkäten att de har runt 55 ak-
tiva volontärer, Kungälv ett 30-tal, Lilla Edet ett 
70-tal, Tjörn ett 10-tal, stadsdelen Askim-Frö-
lunda-Högsbo 34 stycken, stadsdelen Centrum 
drygt 100 personer, stadsdelen Västra Hisingen 7 
personer samt stadsdelen Västra Göteborg cirka 
40 till 50 personer. Exakt hur många volontärer 
och frivilliga som utför förebyggande och häl-
sofrämjande insatser riktade till äldre i kom-
munerna är dock okänt då många insatser sker 
inom ramen för ideella föreningar som Röda 
Korset eller trossamfund som Svenska kyrkan. 

I stadsdelen Lundby i Göteborgs Stad drivs 
de flesta aktiviteter på stadsdelens träffpunk-
ter av frivilliga seniorer. Det finns dock ingen 
frivilligcentral och den personal som samordnar 
insatserna kallas för äldresamordnare och inte 
frivillig- eller volontärsamordnare. I stadsdelen 
Angered i Göteborgs Stad finns många fören-
ingar med frivilliga som gör insatser riktade till 
äldre som skulle kunna definieras som före-
byggande och hälsofrämjande, men stadsdelen 
är inte involverad i att samordna dessa. I Ale 
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kommun är frivilligverksamheten organiserad 
som en ideell förening – Ale besöksverksam-
het. Föreningens cirka 100 medlemmar besöker 
regelbundet ensamma människor i kommunen. 
Genom Ale besöksverksamhet kan man få nå-
gon att samtala med, antingen per telefon eller 
vid besök eller promenader. Verksamheten er-
bjuder även ledsagning, högläsning och bingo på 
serviceboenden samt arrangerar en årlig höstfest 
och vårresa. 

Anhörigstöd
Många studier har gjorts med syftet att försöka 
ta reda på hur stor andel av all vård och omsorg 
som utförs anhöriga (se exempelvis Szebehely 
2014, 2005 samt Trydegård 2001). Det har dock 
visat sig vara svårt att fastställa några exakta 
nivåer, bland annat för att anhöriga ofta un-
derskattar sin vård- och omsorgsinsats när de 
tillfrågas. Det gäller särskilt när det kommer till 
att ge känslomässigt stöd till närstående. Stu-
dierna visar dock att merparten av all vård och 
omsorg i Sverige utförs av anhöriga och att det 
sedan 70-talet skett en förskjutning mot att allt 
mer vård och omsorg ges av familjen istället för 
professionella vårdgivare (Socialstyrelsen 2012). 
Att stötta dessa personer så att de orkar med sitt 
åtagande är en viktig del i kommunernas arbete 
och sedan 2009 en obligatorisk uppgift enligt 
socialtjänstlagen.

Alla kranskommuner och stadsdelar i Göte-
borg som besvarat enkäten uppger att de har 
en anhörigkonsulent, anhörigstödjare eller 
motsvarande person som stöttar anhöriga 
genom exempelvis anhöriggrupper, studiecirk-
lar, enskilda stödsamtal samt rekreations- och 
informationstillfällen. I de större kommunerna 
och stadsdelarna finns ofta två eller tre anhö-
rigstödjare medan de mindre kommunerna och 
stadsdelarna har en person som arbetar deltid 
med uppdraget. I det fall som kommunen eller 
stadsdelen har mer än en anhörigstödjare är 

det vanligt att den ena i huvudsak arbetar mot 
anhöriga till äldre och den andra mot anhöriga 
till personer med funktionsnedsättning. I Västra 
Göteborg har man istället valt en uppdelning 
där den ena anhörigstödjaren stöttar anhöriga 
till personer över 65 år och den andra personer 
under 65 år. 

Av enkätsvaren framgår att varje kranskom-
mun och stadsdel i Göteborgs Stad stöttar i ge-
nomsnitt 40 till 60 anhöriga, men att vissa stora 
stadsdelar i Göteborgs Stad har kontakt med 
uppemot 150 anhöriga. Av enkätsvaren framgår 
det också att en del av anhörigstödjarna arbetar 
nära ihop med kommunens frivilligsamordnare 
och personal på träffpunkter. Det gäller särskilt 
i de kommuner där det bara finns en anhörig-
stödjare. 

I exempelvis Kungsbacka och i några stads-
delar i Göteborg finns särskilda anhörigcentra, 
det vill säga en fysisk mötesplats dit anhörig-
stödsverksamheten är lokaliserad. Anhörigcen-
tren är ofta bemannade för spontanbesök, men 
har också organiserade aktiviteter förlagda till 
sig. Anhörigcentren kan ha enskilda mötesrum 
liksom större möteslokaler för gruppaktiviteter. I 
Kungsbacka finns även ett ljusterapi- och massa-
gerum. 

Samtliga kommuner och stadsdelar som besva-
rat enkäten uppger att de har anhöriggrupper av 
olika slag. En del av dessa grupper har särskild 
inriktning, exempelvis mot anhöriga till perso-
ner med en demenssjukdom, Parkinsons sjuk-
dom eller som drabbats av stroke. Det är också 
vanligt med efterlevandegrupper eller grupper 
för nyblivna änkor eller änklingar. I Härryda är 
det anhörigkonsulenten som startar upp an-
höriggrupperna, men dessa drivs efter ett tag 
vidare av frivilliga inom Röda Korset. 

Ett par kommuner har satsat på att utbilda sär-
skilda anhörigombud, oftast personal inom äld-
reomsorgen som är anställda inom hemtjänsten 
och på särskilda boenden. I exempelvis Lerum 
finns 60 sådana personer som har till uppgift att 
särskilt uppmärksamma anhörigas situation och 
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behov och stötta dem på olika sätt. 
För att den som vårdar en anhörig ska kunna 

lämna bostaden och delta i de aktiviteter som 
kommunens anhörigstöd erbjuder är det ofta 
nödvändigt att få avlösning. Det kan handla om 
att en person från hemtjänsten kommer hem 
till den som är sjuk eller funktionsnedsatt eller 
att individen vistas på ett korttidsboende eller 
dagcentral. Samtliga kommuner som besvarat 
enkäten har uppgett att avlösning i princip är en 
biståndsbedömd insats. I ett par kommuner och 
stadsdelar, exempelvis Ale kommun och stads-
delen Centrum i Göteborgs Stad, är det möjligt 
att få viss avlösning av frivilliga och då utan 
biståndsbeslut eller avgift. Kostnaden för avlös-
ning skiljer sig åt mellan kommunerna. Exem-
pelvis är avslösning avgiftsfri i Göteborgs Stad 
medan andra kommuner tar ut en avgift

Fixartjänst
Alla GR-kommuner utom en4 erbjuder kost-
nadsfria så kallade fixartjänster eller fixarservice 
till sina äldre invånare. Fixartjänsten innebär ut-
förande av uppgifter som en yngre frisk person 
utan funktionshinder normalt kan utföra själv. 
Det handlar till stor del om sådant som skulle 
betraktas som vaktmästarsysslor på en arbets-
plats. Tjänsten är utformad på ungefär samma 
sätt i de olika kommunerna. Syftet med tjänsten 
uppges i första hand vara att förebygga olyckor i 
hemmet. Fixaren hjälper till med sysslor i hem-
met som inte kräver fackkunskaper eller som 
utförs av hemtjänsten. Exempel på sysslor som 
fixaren utför är att byta glödlampor, fästa lösa 
sladdar som den äldre annars riskera att snava 
på, montera upp brandvarnare, flytta lättare 
möbler och mattor, hämta saker i vinds- och 
källarförråd eller sätta upp tavlor och gardiner. 
Däremot utför de flesta fixare inte utomhusar-
bete, fönsterputs, städning eller reparationsarbe-
ten. Den äldre får själv stå för eventuella materi-
alkostnader. 
En viktig del i fixarens uppdrag är att utföra 

så kallade säkerhetsronder. Det innebär bland 
annat att fixaren går igenom brandsäkerhe-
ten och ser över vilka andra risker som finns i 
bostaden, exempelvis om det finns mattor som 
den äldre kan snubbla på. Fixaren är därför en 
viktig del av kommunens fallpreventiva arbete. I 
flera kommuner har fixaren också som uppdrag 
att informera om kommunens övriga utbud av 
hälsofrämjande aktiviteter samt stöd och hjälp. 
I Göteborgs Stad tipsar fixarna även om smarta 
prylar som kan göra vardagslivet enklare, ex-
empelvis hjälpmedel för att öppna burkar, sätta 
på strumpor, robotdammsugare, spisvakt och 
annat. 

I majoriteten av kommunerna utförs fixar-
tjänster av en heltidsanställd fixare. I Göteborgs 
Stad finns en heltidsanställd fixare i varje stads-
del. I Härryda och Mölndal är fixartjänsten på 
75 respektive 50 procent av en heltid. På Tjörn 
är det medarbetare ur det så kallade Tygg-Hem-
ma-Teamet inom hemtjänsten som utför tjäns-
ten. I Stenungsunds kommun tillhandahålls 
fixartjänster av arbetsmarknadsenhetens verk-
samhet. I Kungälv och Öckerö kommun utförs 
fixartjänster av frivilliga som inte får någon 
ersättning för sitt uppdrag. De frivilligas insatser 
samordnas dock av en kommunanställd person. 
Precis som de flesta övriga fixarverksamheter i 
GR-kommunerna utför även de frivilliga i Kung-
älvs och Öckerö kommun så kallade säkerhets-
ronder. 

Kommunerna har lite varierande gränser för 
från vilken ålder som fixartjänster erbjuds. I 
exempelvis Ale och Kungsbacka har alla kom-
muninvånare som fyllt 65 år tillgång till fixare. 
Den vanligaste åldersgränsen är annars 67 år. I 
Göteborg är tjänsten kostnadsfri för alla som är 
67 år eller äldre och biståndsbedömd från 65 år. 
I Kungälv och Mölndal är målgruppen invånare 
som är 70 år eller äldre. Härryda är den kom-
mun som vid tillfället för kartläggningen hade 
högst åldersgräns för sina fixartjänster, nämligen 
75 år. I Lerums kommun är fixartjänster inte 
bara tillgängliga för äldre utan också för de som 
har en funktionsnedsättning. 

4   Lilla Edets kommun erhåller liknande tjänster med till en mindre avgift.
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Fixartjänster bokas oftast per telefon men i 
några kommuner är det också möjligt att fylla 
i ett webbaserat kontaktformulär. I några kom-
muner ringer man fixaren direkt för att boka tid 
för tjänsten. I andra kommuner kontaktar man 
en administratör som vidarebefordrar ärendet 
till fixaren som i sin tur kontaktar den äldre för 
att komma överens om lämplig besökstid. Ibland 
har fixaren fasta telefontider, exempelvis tisdagar 
och onsdagar klockan 9 till 10. I andra kommu-
ner är det möjligt att ringa när som helst och 
lämna meddelande på en telefonsvarare om fixa-
ren inte kan svara. Alla kommuner som erbjuder 
fixartjänster utom Stenungsunds kommun har 
information på kommunens webbplats om tjäns-
ten. I Stenungsunds kommun är det istället hem-
tjänstens personal och biståndshandläggare som 

informerar om fixartjänsten till de äldre brukare 
som bedöms vara i behov av denna hjälp.

Istället för fixare erbjuder Lilla Edets kom-
mun så kallade servicetjänster via kommunens 
arbetsmarknadsavdelning till pensionärer som 
bor kvar i egen bostad. Det kan röra sig om träd-
gårdsarbete, snöröjning, fönsterputsning och 
att sätta upp gardiner, tavlor och brandvarnare. 
Utbudet av tjänster som utförs är alltså större 
än det som fixare brukar göra. Servicetjänsterna 
kostar 95 kr per timme inklusive moms. En min-
dre summa för utkörning vid utomhustjänster 
samt vid bortforsling av avfall till återvinnings-
centralen tas också ut. 

Tabell 2 Förekomst av fixartjänst i GR-kommunerna samt åldersgränser, utförare och antal besök per månad

Kommun         Gratis  
fixartjänst

Åldersgräns Utförare Antal besök/ 
månad

Ale ja 65 år Fixare 100 %
Alingsås ja 75 år (67 år om hemtjänst) Fixare
Göteborg ja 67 år (65 år biståndsbedömd) 1 fixare 100 % per SDF
Härryda ja 75 år Fixare 75 % 40–60
Kungälv ja 70 år 7 frivilliga
Kungsbacka ja 65 år 2 fixare 100 % Ca 110
Lerum ja 67 år eller funktionshindrad Fixare 100 %
Lilla Edet nej (95 kr/h) 65 år Arbetsmarknadsenheten
Mölndal ja 70 år Fixare 50 %
Partille ja 70 år
Stenungsund ja ? Arbetsmarknadsenheten
Tjörn ja 67 år Trygg-hemma-teamet 5–10
Öckerö ja5 67 år eller funktionshindrad Frivilliga

5   I Öckerö kommun är fixartjänsten bara tillgänglig på de fem största av kommunens totalt tio öar sett till invånarantalet.
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Förebyggande besök 
En majoritet av de GR-kommuner som besvarat 
enkäten erbjuder förebyggande hembesök till 
kommuninvånare som inte har hemtjänst eller 
andra insatser från kommunen. Endast Tjörns 
kommun samt stadsdelarna Angered och Västra 
Hisingen uppger i enkäten att de inte erbjuder 
den typen av besök. 

Vanligast är att de förebyggande besöken riktas 
till invånare det år de fyller 75, 80 eller 81 år. I 
vissa stadsdelar i Göteborg har man valt att er-
bjuda hembesök till de som fyller 75 år i socialt 
utsatta områden och till de som fyller 80 år i 
övriga områden, detta eftersom äldre i socialt 
utsatta områden har lägre medellivslängd och 
tidigare drabbas av åldersrelaterade krämpor 
och sjukdomar än äldre i andra områden och 
därför bedöms vara i behov av kommunens stöd 
tidigare (Göteborgs Stad 2014a).

Oftast skickas ett informationsbrev till mål-
gruppen inför det förebyggande besöket. Ett par 
veckor senare kontaktar en kommunanställd 
person den äldre för att boka en mötestid. Själva 
mötet uppges ta mellan en och två timmar. I 
några kommuner görs sedan en uppföljning per 
telefon ett par veckor efter själva mötet. I vis-
sa kommuner skickas bara ett erbjudande om 
förebyggande hembesök ut via brev, det vill säga 
ingen från kommunen ringer upp den äldre för 
att boka ett besök. I dessa kommuner är det be-
tydligt färre äldre som tackar ja till erbjudandet 
om hembesök (runt 10 procent) än i de kommu-
ner där någon ringer för att boka möte (runt 60 
procent). Av enkätsvaren framgår också att flera 
av de äldre som först tackar nej till hembesök 
sparar brevet och kontaktar kommunen vid ett 
senare tillfälle då de upplever att de inte längre 
klarar sig på egen hand.

Vilka personalkategorier som utför de förebyg-
gande hembesöken varierar mellan GR-kommu-
nerna. Det kan exempelvis vara sjuksköterskor 
eller undersköterskor (ofta med specialistkom-
petens inom demenssjukdomar), biståndshand-
läggare, anhörigstödjare eller äldrekonsulenter.  

I några kommuner är det fixaren som utför 
hembesöken och fokus ligger då oftast enbart 
på fallförebyggande åtgärder samt viss informa-
tion om kommunens övriga stödinsatser. I vissa 
kommuner har en eller flera personer anställts 
specifikt för att göra förebyggande hembesök, 
vanligtvis på deltid. I andra kommuner ingår 
detta som en av flera arbetsuppgifter inom äldre-
omsorgen och är fördelad på många medarbeta-
re. I Kungälvs kommun utförs de förebyggande 
besöken hos 75-åringar av nio stycken frivilliga 
så kallade budbärare som fått särskild utbild-
ning för detta uppdrag. Förebyggande besök till 
kommunens 80-åringar genomförs istället av två 
anhörigkonsulenter. 

Vid de förebyggande hembesöken är det van-
ligt att den som utför hembesöket informerar 
om kommunens utbud av stöd och aktiviteter. 
Ofta lämnas en mapp med informationsmate-
rial. Många gånger sker också en säkerhetsrond 
i syfte att identifiera risker i hemmet vad gäller 
fallolyckor och brand. Ibland samtalar man ock-
så om den äldres livssituation och hälsa utifrån 
ett särskilt frågeformulär eller enkät. Det fram-
går tydligt av enkäten att hembesökets innehåll, 
utformning och fokus varierar beroende på 
vilken yrkeskategori som genomför det. 

I flera kommuner och stadsdelar är det möjligt 
för äldre att välja om de vill ha ett förebyggan-
de besök i hemmet eller om de vill komma till 
en gemensam informationsträff i kommunens 
lokaler istället. Många väljer då att komma till 
informationsträffen i första hand. I stadsdelen 
Västra Göteborg valde till exempel bara 4 av 279 
äldre hembesök medan 127 kom till gemensam-
ma informationsträffar. 

I tabellen nedan redovisas förekomsten av 
förebyggande hembesök i GR-kommunerna, vid 
vilka åldrar som besöken sker och vilka yrkes-
grupper som utför besöken. I de fall som infor-
mation saknas – antingen för att kommunen 
eller stadsdelen inte besvarat enkäten eller för 
att man inte besvarat just den enkätfrågan – har 
rutan i tabellen lämnats tom. 
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Tabell 3 Förebyggande hembesök i GR-kommunerna 

Kommun/
stadsdel         

Besök Ålder Informationsträffar Utförare Antal hem-
besök/år

Övrigt

Ale ja 80 år ja 2 sjuksköterskor + 
demensspecialist

Alingsås
Härryda ja 81 år 60 % tackar ja
Kungälv ja 75/80 år 9 frivilliga  

alternativt anhörig- 
konsulenter

225 st

Kungsbacka ja 81 år erfaren kommun-
personal

Lerum ja 80 år ja
Lilla Edet ja 79 år biståndshandläggare 10 % tackar ja
Mölndal ja 80 år seniorbesök 0,5 

årsarbete
275 besök 44 telefoninfo

Partille ja 80 år arbetsterapeut
Stenungsund
Tjörn nej
Öckerö
Göteborg

Angered nej
Askim-Frölunda- 

   Högsbo
ja äldrekonsulent from 

2016
Centrum ja 80 år ja, livslotsträff 30 % tackar ja
Lundby ja 80 år 37 % tackar ja 4 livslots- 

träffar/år
Majorna-Linné ja 75 år 2 personer med 

MI-utbildning
Västra Göteborg ja 75/80 år ja 4 hembesök 279 pers 

infoträff
Västra Hisingen nej
Norra Hisingen
Östra Göteborg ja 75 år fixare
Örgryte-Härlanda
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Tillgång till specialistkompetens
I en del GR-kommuner finns möjlighet för per-
sonal eller äldre och deras anhöriga att få särskilt 
stöd från en dietist eller personer med specia-
listkompetens om exempelvis demenssjukdo-
mar eller syn- och hörselnedsättningar. Ibland 
fungerar dessa personer främst som konsulter 
till omvårdnadspersonal, chefer och andra kom-
munanställda och träffar inte själva den äldre. 

Syn- och hörselinstruktören är oftast en 
arbetsterapeut som ger råd och stöd som kan 
underlätta vardagen för personer med syn- el-
ler hörselnedsättningar. Individen kan också 
få hjälp att träna på att använda syn- och hör-
hjälpmedel. Bland GR-kommunerna är det 
endast Kungsbacka kommun och stadsdelen 
Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad som 
uppger i enkäten att de både har en syninstruk-
tör och en hörselinstruktör medan stadsdelen 
Centrum i Göteborgs Stad anger att de har 
syninstruktör men inte hörselinstruktör. På 
seminariet den 14 juni framkom dock att samt-
liga stadsdelar i Göteborgs Stad har tillgång till 
syninstruktör men att dessa personer inte är an-
ställda i stadsdelarna utan finns som en central 
funktion istället. 

Bara Ale, Kungälv och Kungsbacka uppger i 
enkäten att det finns en dietist anställd i kom-
munen som arbetar för äldreomsorgen. Vid 
seminariet den 14 juni framkom dock att fler 
kommuner sannolikt har tillgång till dietistkom-
petens, däribland Härryda. Ingen av dietisterna 
arbetar kliniskt utan fungerar som konsultstöd 
till kommunens MAS, chefer inom äldreomsorg, 
kökspersonal och kostombud på äldreboenden. 
Dietisterna håller också utbildningsinsatser 
riktade till omvårdnadspersonal och sjuksköter-
skor. 

Ungefär hälften av de kommuner och stadsde-
lar som besvarade enkäten uppger att personer 
med demenssjukdom har möjlighet att få stöd av 
en person med särskild kompetens på området. 
Ett par kommuner erbjuder hembesök av exem-
pelvis sjuksköterska eller undersköterska med 

specialistkompetens inom demens i syfte att 
stödja kvarboende. Av svaren går det tyvärr inte 
att avgöra om denna tjänst är kostnadsfri eller 
biståndsbedömd. I många kommuner finns sär-
skilda demensteam inom hemtjänsten som både 
gör egna besök men också erbjuder konsultstöd 
till sina kollegor. Flera kommuner påpekar att 
stöd till personer med demenssjukdom sker via 
dagverksamhet eller plats på korttidsboende. 
Dessa insatser är biståndsbedömda och behand-
las därför inte i rapporten.

Uppsökande bibliotekstjänster
Att ha tillgång till böcker och annat material 
via kommunernas bibliotek uppfattades som en 
hälsofrämjande och förebyggande insats av de 
flesta deltagarna i fokusgruppen då detta utgör 
en källa till intellektuell stimulans och menings-
full sysselsättning. Alla kommuner och stadsde-
lar som besvarat enkäten utom Tjörns kommun 
samt stadsdelarna Lundby och Angered i Gö-
teborgs Stad anger att det finns möjlighet att få 
böcker hemlevererade med jämna mellanrum 
för de som inte på egen hand kan ta sig till ett 
bibliotek, alltså inte bara äldre. Servicen kallas 
oftast för ”boken kommer” och är gratis och inte 
biståndsbedömd. Det är få personer som utnytt-
jar tjänsten: någonstans mellan 10 och 25 perso-
ner per kommun eller stadsdel. 

Utöver servicen ”boken kommer” är det också 
möjligt att få talböcker hemskickade kostnads-
fritt för de som är berättigade att låna talböcker. 
Vilka kriterier som finns för denna typ av lån 
framgår inte av enkätsvaren. Det finns i genom-
sitt ett 100-tal talbokslåntagare i varje GR-kom-
mun eller stadsdel. 

I många kommuner är det också möjligt för 
äldre att få tillgång till en del av bibliotekens 
utbud på träffpunkter och äldreboenden dit bib-
lioteken regelbundet levererar böcker, film och 
musik till träffpunkter och äldreboenden i kom-
mun. Även bokbussar finns i flera kommuner.
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Ledsagning och avlösning
Ledsagning syftar till att stödja individer som på 
grund av funktionsnedsättning eller ålderdom 
riskerar att isoleras socialt och har svårigheter 
att umgås med vänner eller att delta i sam-
hällsaktiviteter. I de flesta GR-kommuner är 
ledsagning en biståndsbedömd insats. I första 
hand hänvisas den äldre att ansöka om färdtjänst 
eller ta hjälp av anhöriga för att uträtta ärenden 
och andra aktiviteter. De personer som beviljas 
ledsagning är främst personer som har svårighe-
ter att förflytta sig på egen hand och där hjälp av 
en färdtjänstchaufför inte är tillräcklig. Personen 
som beviljas ledsagning ska vanligvis inte heller 
ha någon anhörig som kan vara behjälplig. Det 
är oftast personal inom hemtjänsten eller på 
särskilt boende som utför ledsagningen. 

Villkoren för ledsagning och kostnaden för 
denna varierar mellan GR-kommunerna. Of-
tast är det bara möjligt att få ledsagning dagtid 
mellan till exempel klockan 7 och 21. I Tjörns 
kommun beviljas maximalt 10 timmar ledsag-
ning per månad medan de första 10 timmarna 
ledsagning per månad för personer över 65 år 
i Göteborg Stad är avgiftsfri. Det innebär alltså 
att ledsagning tydligt måste särskiljas från andra 
biståndsformer i Göteborg och inte ses som en 
integrerad del i ett beslut om hemtjänst. 

I vissa kommuner och stadsdelar, exempelvis 
Ale kommun och stadsdelen Centrum i Göte-
borgs Stad, är det möjligt att få viss ledsagning 
av frivilliga och då utan biståndsbeslut eller 
avgift. Regeringsrätten har dock bedömt att en 
kommun inte kan neka biståndsbedömd ledsag-
ning med hänvisning till att den enskilde kan 
vända sig till en frivilligorganisation för att få 
hjälp med ledsagning (RÅ 2007 ref 43). Frivilliga 
eller volontärer som verkar ideellt kan däremot 
i vissa fall vara ett komplement till kommunens 
insatser (Göteborgs Stad 2014b).

Fallprevention
Fallskador hos äldre innebär inte bara ett stort li-
dande för individen utan utgör ofta inkörsporten 
till ett stort behov av kommunal vård och om-
sorg. Att förebygga fallskador kan därför minska 
behovet av kostsamma vård- och omsorgsinsats-
er samtidigt som äldre bibehåller sin hälsa och 
självständighet (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2014). I enkäten fanns därför en 
fråga om kommunerna arbetar på något särskilt 
sätt med fallprevention bland äldre. 

Av enkätsvaren framgår att fallpreventiva 
insatser framförallt riktas till äldre som redan 
beviljats biståndsinsatser så som hemtjänst 
eller särskilt boende. Vid fallolyckor görs en 
avvikelserapport som följs upp av exempelvis 
sjuksköterska, sjukgymnast och enhetschef. 
I samband med detta diskuteras preventiva 
åtgärder för att förebygga ytterligare fall. Flera 
kommuner nämner att de använder sig av de 
riskbedömningsinstrument och åtgärder som 
rekommenderas i Senior alert6 i det fallpreventi-
va arbetet (bland annat Downton Fall Risk Index 
eller SKL:s åtgärdspaket om fall och fallskador). 
Ett par kommuner påpekar i sina enkätsvar att 
fallprevention är en naturlig del i allt vård- och 
omsorgsarbete. Två kommuner nämner att de 
utvecklat sitt fallpreventiva arbete mycket på 
senare år och idag arbetar mer med att eliminera 
orsakerna till fallet – exempelvis läkemedels-
biverkningar eller undernäring – istället för att 
sätta in kompensatoriska insatser, som exempel-
vis höftskyddsbyxa. 

I de kommuner som gör förebyggande hembe-
sök hos äldre brukar fallpreventiva insatser vara 
en av de frågor som lyfts under besöket. Fallpre-
vention kan även vara ett ämne på informations-
träffar för äldre som kommunen arrangerar eller 
en punkt på träffpunkternas program. Kommu-
nernas fixare brukar också erbjuda säkerhets-
ronder där bostaden gås igenom och risker för 
fallolyckor diskuteras. Några kommuner nämner 
att de informerar om fallprevention i informa-

6   Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person, som är 65 år eller äldre och har kontakt med vård eller omsorg, regist-
reras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.
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tionsmaterial och tidningar som skickas ut till 
hushållen. Exempelvis lyfts vikten av att använda 
broddar på vintern för att undvika halkolyckor 
och i några kommuner delas gratis broddar till 
äldre ut.

Trygghetsbostäder
Trygghetsbostäder är en boendeform som fun-
nits i Sverige i drygt 10 år. Det är inget bistånds-
bedömt boende som hanteras av socialtjänsten 
utan kan liknas vid en boendeform mellan 
lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet och 
äldreboende. Tanken med trygghetsboende är 
bland annat att skjuta fram behovet av särskilt 
boende. 

Det finns ingen enhetlig definition av vad en 
trygghetsbostad är vilket innebär att det råder 
stora skillnader mellan trygghetsbostäder på oli-
ka platser i landet och även inom en och samma 
kommun (Lindahl 2015). Mellan 2009 och 2014 
fanns ett statligt investeringsstöd till trygghets-
bostäder. Kriterierna för att få tillgång till stö-
det var bland annat att lägenheterna skulle ha 
gemensamma utrymmen där de boende kunde 
umgås, äta och ägna sig åt hobbies samt rekrea-
tion. Stödpersonal skulle också finnas tillgäng-
lig under vissa tider. Vidare skulle bostäderna 
uppfylla funktionskraven i Boverkets byggregler, 
helst ha förhöjd tillgänglighet och vara utfor-
made så att personer kan bo kvar om de får en 
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för 
förflyttning. Bostäderna skulle innehas av perso-
ner över 70 år, men om flera personer bor ihop i 
lägenheten räckte det att en av dem var över 70 
år. Trygghetsbostäder kunde upplåtas som såväl 
hyresrätter som kooperativa hyresrätter eller 
bostadsrätter (Boverket 2013). 

Många kommuner har ställt upp egna defi-
nitioner av vad en trygghetsbostad är och även 
infört ett kommunalt bidrag till fastighetsägare 
som tillhandahåller denna boendeform, till 
exempel Luleå, Borås, Varberg och Göteborg 

(Lindahl 2015). I exempelvis Göteborgs Stad är 
kriterierna för trygghetsbostäder att det är en 
fysiskt tillgänglig lägenhet där minst en av dem 
som bor där fyllt 70 år. Det ska finnas en när-
belägen gemensamhetslokal samt personal som 
anordnar aktiviteter. Fastigheten ska innehålla 
minst 15 lägenheter på mellan 1 och 3 rum och 
kök, antingen samlade i grupp eller insprängda 
mellan övriga lägenheter (www.goteborg.se). 

Av enkätsvaren framgår att Alingsås, Göte-
borg, Kungälv, Lilla Edet, Partille och Tjörn 
har trygghetsbostäder. I Mölndal håller sådana 
bostäder just nu på att byggas i området Bifrost. 
I Göteborgs Stad söker man trygghetsboende via 
Boplats som är en marknadsplats för förmedling 
av alla slags lägenheter i Göteborgsregionen. I 
Alingsås och Lilla Edet samt till några av trygg-
hetsbostäderna på Tjörn görs ansökan direkt 
till fastighetsägaren. I Partille och för några av 
trygghetsbostäderna på Tjörn administreras 
ansökningarna istället av kommunens bistånds-
handläggare på socialförvaltningen. 

Av enkätsvaren framgår att Kungsbacka och 
Ale kommuner har vad de definierar som sär-
skilda äldrelägenheter och Härryda kommun 
har bostäder med så kallad god tillgänglighet för 
äldre. I Kungsbacka finns 160 äldrelägenheter. 
De ligger i närheten av äldreboenden där det 
finns möjlighet att äta samt där det finns tillgång 
till träffpunkt och gemensamma aktiviteter. Den 
som fyllt 70 år och som uppfyller vissa andra 
kriterier, exempelvis upplevd ensamhet och dålig 
boendemiljö, kan ansöka om en äldrelägenhet 
genom kommunens biståndsenhet. 

I Ale kommun definieras äldrelägenheter som 
hyreslägenhet med god fysisk tillgänglighet och 
tillgång till hiss. I kommunens äldrelägenheter 
ingår inte per automatik någon service. Fram till 
slutet av år 2015 benämndes dessa lägenheter 
servicehus i Ale kommun och för att få en lägen-
het var man tvungen att få ett biståndsbeslut. 
Från och med 2016 ska man istället lämna en 
intresseanmälan till kommunens kontaktcen-
ter. För att få stå i kön till äldrelägenheter i Ale 



25

kommun måste man vara 65 år eller äldre och 
uppleva att den nuvarande bostaden utgör ett 
hinder för att kunna röra sig som man vill. 

I Härryda kommun finns två fastigheter med 
sammanlagt 62 lägenheter med god tillgäng-
lighet. I bottenvåningen på fastigheterna finns 
dagcentraler. Bostäderna vänder sig till äldre 
personer som har fysiska behov av annan bo-
stad, har svårighet att förflytta sig och därmed 
ett behov av närhet till service, behov av trygg-
het och social gemenskap och behov av insatser 
från hemtjänsten. Man kan inte ställa sig i kö till 
dessa lägenheter utan ansöker via kommunens 
biståndsenhet som handlägger och fattar beslut.

Framtida utmaningar
I enkäten om GR-kommunernas hälsofrämjan-
de och förebyggande arbete fanns en fråga som 
handlade om vilka framtida utmaningar kom-
munerna såg att de står inför när det gäller det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat 
till äldre. Merparten av de som besvarade frågan 
ansåg att den största utmaningen var att nå ut 
till fler äldre. Endast en liten del av alla över 65 
år tar del av kommunernas förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. Det gäller särskilt män 
och personer med utländsk bakgrund. 

En annan utmaning som nämndes var att öka 
kunskapen om kommunens insatser och stöd 
bland invånarna. I både fokusgruppen och en-
kätsvaren framkom att det finns en upplevelse av 
att både äldre och deras anhöriga har lågt för-
troende för äldreomsorgen och därför drar sig 
för att söka stöd från kommunen in i det sista. 
Genom att stärka förtroendet för äldreomsorgen 
skulle fler kanske vända sig till kommunen i ett 
tidigare skede och stora och akut uppkomna 
vård- och omsorgsbehov skulle kunna förebyg-
gas. 

Slutsatser
Kartläggningen visar sammanfattningsvis att 
det finns såväl skillnader som likheter mellan 
utbudet av hälsofrämjande och förebyggande 
aktiviteter riktade till äldre i GR-kommunerna. 
Alla erbjuder till exempel träffpunkter och an-
hörigstöd men utbudet av aktiviteter på träff-
punkterna varierar liksom vilka personalresurser 
som finns tillgängliga. I några kommuner är det 
vanligt att frivilliga och volontärer utför delar 
av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
medan det knappt förekommer alls i andra. 

Fixartjänster finns i de flesta GR-kommuner-
na men åldern för när man som invånare kan 
använda denna gratistjänst varierar från 65 till 
75 år. Trygghetsbostäder finns i en tredjedel av 
GR-kommunerna, medan andra istället erbjud-
er särskilda äldrelägenheter eller bostäder med 
god tillgänglighet. Förebyggande hembesök görs 
i många, men inte alla kranskommuner och 
stadsdelar i Göteborgs Stad. Vissa bjuder även in 
äldre till särskilda informationsträffar om kom-
muners utbud av stöd. Hur många äldre som 
tackar ja till hembesök eller deltar på informa-
tionsträffar varierar stort mellan kommunerna. 
I vissa kommuner når man nästan alla äldre i en 
viss åldersgrupp, i andra bara runt 10 procent, 
vilket förefaller ha ett samband med om den 
som genomför besöket ringer upp för att boka 
tid eller om den äldre själv förväntas göra detta. 
Vem som utför de förebyggande hembesöken 
varierar också och man kan fundera över om 
hembesöken skiljer sig åt beroende på om det 
är en sjuksköterska, biståndshandläggare, fixare 
eller frivillig som utför dem och om effekten av 
besöken skiljer sig åt beroende på utförarens 
profession. 
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Delstudie2: Varför söker 
äldre bistånd från äldre-
omsorgen första gången?
Delstudien om orsakerna till varför äldre söker 
bistånd från äldreomsorgen första gången visar 
att de sökande oftast har ganska stora omvård-
nadsbehov när de väl söker stöd från kom-
munen. Många har haft omfattande hjälp från 
anhöriga i flera år innan ansökan. Studien visar 
också att medelåldern för när äldre söker bistånd 
första gången är hög. Individerna har hunnit 
uppnå den så kallade fjärde åldern (Baltes & 
Smith 2003) och påverkas oftast i hög grad av 
sjukdomar och olika funktionsnedsättningar. 

Oftast ensamstående kvinnor i 
80-årsåldern
Av de 115 biståndsansökningar som ligger till 
grund för slutsatserna i delstudie 2 framgår att 
57 procent av de äldre i kartläggningen som sök-
te bistånd första gången var kvinnor och 43 pro-
cent män. Detta motsvarar väl könsfördelningen 
bland äldre i GR-kommunerna. Majoriteten av 
de sökande var ensamboende (62 procent). Den 
genomsnittliga åldern då äldre sökte bistånd 
första gången var 80 år med en spridning från 
65 till 96 år. Många klarar sig alltså långt upp i 
åldrarna utan stöd från kommunen.

Diagram 1 Åldersfördelning på de äldre som 
i kartläggningen sökte bistånd första gången, 
procent
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Omfattande stöd från anhöriga
28 procent av de sökande hade inte sedan ti-
digare hjälp av en anhöriga medan 55 procent 
hade det. Vanligast var hjälp med inköp, tvätt, 
städning eller trädgårdsskötsel, men vissa hade 
mycket omfattande hjälp även med påklädning 
och personlig hygien. I de fall som den äldre 
hade hjälp med påklädning och personlig hygien 
var det oftast make eller maka som skötte dessa 
sysslor. Däremot var det vanligare att barn 
eller barnbarn skötte inköp, tvätt, städning och 
trädgårdsskötsel. I 17 procent av ärendena hade 
handläggaren inte tagit reda på eller dokumente-
rat om den äldre hade hjälp av en anhöriga.

En vanlig orsak till biståndsansökan bland de 
äldre som hade hjälp från anhöriga var att de 
anhöriga inte längre mäktade med omvårdnaden 
på egen hand eller att den ordinarie vårdnadsgi-
varen hade blivit sjuk, skulle flytta eller av andra 
orsaker inte längre kunde sköta omvårdnaden 
om den äldre. Äldre som hade mycket hjälp från 
anhöriga tenderade också att ha större stödbe-
hov från kommunen när de väl sökte bistånd än 
äldre som inte hade sådan hjälp vid ansöknings-
tillfället. 

Handläggare ser att äldre har större 
hjälpbehov än vad de söker stöd för
Inte i något av de kartlagda ärendena beslutade 
kommunen att avslå den äldres ansökan om 
biståndsbedömda insatser. Tvärtom var det ofta 
så att kommunens biståndshandläggare gjorde 
bedömningen att den äldre hade betydligt större 
behov av stöd än vad han eller hon faktiskt 
ansökte om. I de fall då andra än den äldre själv 
tagit initiativ till ansökan var det mycket vanligt 
att såväl anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal 
samt biståndshandläggaren ansåg att den äldre 
hade större behov av stöd än den äldre själv. 
Eftersom det inte är möjligt att påtvinga en äldre 
person biståndsbedömt stöd mot dennes vilja, är 
det vanligt att den nivå på insatsen som beviljas 

är en kompromiss mellan den äldres, bistånds-
handläggarens och övriga involverade parters 
behovsbedömning. På flera av kartläggningsfor-
mulären hade biståndshandläggaren exempelvis 
noterat att den äldre har större stödbehov än vad 
han eller hon insett själv och att beviljad insats 
i form av exempelvis städning, matdistribution 
eller tillsyn en gång i veckan är ett led i att bygga 
förtroende mellan vårdtagare och vårdgivare för 
att så småningom kunna utöka stödinsatserna så 
att den äldre får en skälig levnadsnivå. 

Hälso- och sjukvården vanligaste 
initiativtagaren till ansökan
I 17 procent av ärendena var det den äldre själv 
som tagit initiativ till att söka bistånd medan 
5 procent av ansökningarna hade initierats av 
make eller maka och 18 procent av barn eller 
barnbarn. Vanligast var att hälso- och sjukvårds-
personal hade initierat ansökan (50 procent). 
Det rörde sig oftast om sjukhuspersonal om 
den äldre vårdats inom slutenvården (kallelse 
till vårdplanering), men initiativet kunde också 
komma från personal på sjukhusens akutmot-
tagningar om den äldre inte blivit inlagd på 
sjukhus. I ett fåtal fall var det en primärvårds-
läkare eller distriktsköterska som signalerat 
att den äldre var i behov av stöd. I 9 procent 
av ansökningarna var det någon annan än den 
äldre själv, make eller maka, barn eller barnbarn 
eller hälso- och sjukvårdspersonal som initierat 
ansökan. Det kunde då röra sig om en vän eller 
granne till den äldre, men i några fall kom initi-
ativet från kommunens socialtjänst efter anony-
ma orosanmälningar eller hot om vräkning på 
grund av missbruk eller svår demenssjukdom 
som medfört att den äldre stört grannar, inte 
betalat hyran eller misskött sin bostad. 

Diagram 2 Initiativtagare till biståndsansökan, 
siffror i procent
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I 46 procent av fallen var det en vårdplanering 
på sjukhus som föranlett att den äldre kom i 
kontakt med kommunens biståndsenhet och be-
viljades biståndsbedömda insatser första gången. 
Ansökningar som föregåtts av en vårdplanering 
ledde oftast till mer omfattande biståndsbedöm-
da insatser än ansökningar som inte föregåtts av 
en sådan. Detta beror på att de äldre som vårdats 
på sjukhus oftast hade större omvårdnadsbehov 
än äldre som inte vårdats på sjukhus precis före 
ansökan. 

Två tredjedelar av de äldre klarar 
självständigt vardagliga aktiviteter
I kartläggningsinstrumentet efterfrågades i 
vilken utsträckning som den äldre självständigt 
kunde sköta sin hygien, dusch eller bad, toa-
lettbehov, klä sig, äta och dricka, förflytta sig, 
kommunicera samt se och höra. I instrumentet 
efterfrågades också i vilken utsträckning som 
den äldre var orolig eller desorienterad. Gene-
rellt sett bedömdes nästan två tredjedelar av de 
äldre klara de flesta aktiviteter självständigt eller 
med hjälpmedel så som rollator, käpp, hörappa-
rat, glasögon, sittbräda i badkaret eller förhöjd 
toalettsits. I de fall som de äldre var i behov av 
stöd gällde det oftast aktiviteter som hygien, 
dusch och bad eller förflyttning. 

Närmare 20 procent av de äldre bedömdes inte 
klara av eller enbart delvis klara av att kommu-
nicera självständigt. I några fall var orsaken till 
detta att den äldre förlorat talförmågan efter 
exempelvis en stroke eller på grund av svår 
demenssjukdom, men i majoriteten av fallen var 
orsaken att den äldre inte kunde svenska eller 
hade förlorat sina kunskaper i svenska språket 
på grund av demenssjukdom. 

39 procent av de äldre bedömdes vara oroliga 
eller delvis oroliga medan 25 procent bedömdes 
vara desorienterade eller delvis desorienterade. 
Det var betydligt vanligare att ensamboende 
äldre bedömdes vara oroliga än sammanboende. 
Det var även vanligare att den äldre som be-
dömts vara desorienterad också bedömdes vara 
orolig. Däremot var det bara två av de äldre som 
bedömts vara oroliga som inte hade någon ned-
sättning av sin fysiska funktionsförmåga. Med 
andra ord fanns det ett starkt samband mellan 
den äldres sammantagna funktionsförmåga och 
oro: ju sämre funktionsförmåga desto mer före-
komst av oro. 
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Vanligaste insatserna är larm,  
städning, inköp och dusch 
I 16 procent av ärendena ansökte och beviljades 
den äldre enbart trygghetslarm, medan 34 pro-
cent av de äldre beviljades både trygghetslarm 
och andra insatser, exempelvis hjälp med städ, 
tvätt, inköp, matdistribution, dusch och påkläd-
ning. 34 procent av de äldre ansökte och bevilja-
des enbart andra insatser än trygghetslarm. Det 
var vanligast att personer som beviljades andra 
insatser än trygghetslarm var sammanboende. 
Detta hänger samman med att de som bodde 
ensamma upplevde att de inte skulle kunna på-
kalla hjälp om de exempelvis trillade i hemmet 
på samma sätt som de som bodde tillsammans 
med någon. 

Förutom trygghetslarm var de vanligaste 
insatserna som beviljades städning av två rum 
och kök samt badrum var 14:e dag följt av hjälp 
med inköp, tvätt, matdistribution samt dusch en 
gång i veckan. 30 procent av de äldre bedömdes 
ha så stora omvårdnadsbehov att de beviljades 
tillsyn minst en gång per dag och hjälp med ex-
empelvis personlig hygien, förflyttning, att kliva 
i och ur sängen, påklädning och toalettbestyr. I 

15 procent av fallen bedömdes den äldre ha så 
omfattande omvårdnadsbehov att han eller hon 
inte kunde klara sig hemma med insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård utan istället bevilja-
des plats på korttidsboende.

Kategorisering av de kartlagda 
ärendena
Beroende på vilka vård- och omsorgsbehov de 
äldre hade vid tillfället då de sökte bistånd första 
gången kan de undersökta ärendena kategorise-
ras i olika grupper. Jag har valt att använda mig 
av följde indelning:

Grupp 1 Trygghetslarm
Denna grupp äldre ansöker om och beviljas 
enbart trygghetslarm. Många är ensamboende 
och har en rädsla för att falla i hemmet och inte 
kunna påkalla hjälp. Ett par stycken i denna 
grupp har en nydebuterad svår sjukdom som 
innebär att de kommer att behöva omfattande 
stöd i framtiden. Några är sammanboende med 
en ålderssvag make eller maka som inte skulle 
kunna hjälpa till vid en eventuell olycka. Ett par 

                                             Ej bedömd Ja Delvis Nej
Daglig hygien 8 55 25 12
Bad/dusch 9 39 25 27
Klä sig 4 54 27 15
Äta/dricka 4 80 12 3
Sköta toalettbehov 6 66 22 6
Förflyttning 4 40 46 10
Hörsel 10 70 20 0
Syn 10 73 15 2
Kommunikation 6 76 13 5
Är orolig 11 9 30 50
Är desorienterad 11 3 22 64

Tabell 4 Funktionstillstånd – klarar den äldre själv...? Siffror i procent
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stycken i denna grupp har vårdats på sjukhus 
och en vårdplanering kan ligga till grund för 
ansökan. En hel del av de äldre i denna grupp 
får regelbundet stöd av anhöriga med inköp, 
städ och tvätt, särskilt de som tidigare vårdats på 
sjukhus. Utan hjälp från anhöriga hade den äldre 
behövt fler insatser från kommunen och i så fall 
hamnat i grupp 2. I studien bedöms 16 procent 
av de kartlagda ärendena tillhöra grupp 1.

Grupp 2 Servicetjänster
Denna grupp äldre ansöker om och beviljas 
hjälp med uppgifter av servicekaraktär, exem-
pelvis städning samt eventuellt tvätt och annat 
hushållsarbete. En del får också trygghetslarm 
och matdistribution, men behöver ingen hjälp 
med hygienen eller annan personlig omvårdnad. 
De flesta är klara och rediga och lider oftast inte 
av några allvarliga sjukdomstillstånd men en 
del har kroniska sjukdomar så som reumatism 
och diabetes och ett par stycken en nydebuterad 
svår sjukdom, exempelvis ALS eller Parkinson. 
Många upplever viss oro och har ålderskrämpor 
så som värk och stelhet, trötthet och synnedsätt-
ning. Flera i denna grupp har tidigare haft en 
hel del hjälp i hemmet av anhöriga, exempelvis 
av make eller maka, men den anhörige orkar 
inte längre med att ge det stödet, till exempel på 
grund av egen sjukdom eller flytt till äldreboen-
de. I studien bedöms 26 procent av de kartlagda 
ärendena tillhöra grupp 2.

Grupp 3 Servicetjänster, matdistribution och 
dusch
Denna grupp äldre ansöker om och beviljas 
hjälp med hushållssysslor så som tvätt, städ och 
inköp men får även matdistribution eller hjälp 
med att tillreda måltider samt hjälp med dusch 
en gång i veckan. Flera av de äldre i denna grupp 
lider av allvarliga sjukdomstillstånd tillsammans 
med en allmän ålderssvaghet. Många har sedan 
flera år tillbaka mycket hjälp av anhöriga och 
kommunens biståndsbeslut speglar inte alltid 
den äldres faktiska vård- och omsorgsbehov. En 

del äldre i denna grupp inser inte själva vilka 
behov av stöd de har och vill inte ta emot hjälp 
från kommunen. I studien bedöms 11 procent av 
de kartlagda ärendena tillhöra grupp 3.

Grupp 4 Daglig tillsyn 
Äldre i denna grupp har behov av daglig tillsyn 
och hjälp med personlig hygien, toalettbestyr 
och påklädning liksom hushållssysslor om det 
inte finns anhöriga som sköter detta. En del 
behöver också hjälp från hemsjukvården med 
exempelvis läkemedelsadministrering, kateter- 
eller stomiskötsel och omläggning av bensår. 
Ibland har ansökan om bistånd föregåtts av en 
vårdplanering på sjukhus. De flesta äldre i denna 
grupp är multisjuka med flera allvarliga sjuk-
domstillstånd, exempelvis Parkinson, demens-
sjukdom, cancer, depression, KOL och hjärt- 
eller njursvikt, ofta i kombination med nedsatt 
rörlighet, styrka, koordination och yrselproble-
matik. Grupp 4 är den största i studien och hela 
32 procent av de kartlagda ärendena bedöms 
tillhöra denna grupp.

Grupp 5 Korttidsboende
Nästan alla äldre i denna grupp har precis före 
ansökan om bistånd vårdats på sjukhus på grund 
av ett akut sjukdomstillstånd, exempelvis stroke, 
hjärtinfarkt, lunginflammation eller fraktur till 
följd av en fallolycka som oftast skett i hemmet. 
En vårdplanering ligger till grund för ansökan 
om bistånd. De flesta äldre i denna grupp är 
dessutom multisjuka sedan tidigare med flera 
allvarliga sjukdomstillstånd. Många hade behövt 
omfattande stöd från kommunen långt tidigare 
om de inte haft anhöriga som hjälpt till med allt 
från personlig omvårdnad till hushållsysslor och 
inköp. De äldre i denna grupp bedöms ha behov 
av plats på korttidsboende eftersom de har 
mycket omfattande rehabiliterings- samt vård- 
och omsorgsbehov. I studien bedöms 15 procent 
av de kartlagda ärendena tillhöra grupp 5.
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Förebyggande insatsers funktion
I kartläggningsinstrumentet fick biståndshand-
läggarna svara på om de trodde att behovet 
av stöd eventuellt hade kunnat undvikas eller 
skjutas upp i tiden om den äldre fått någon 
form av förebyggande insats. Endast i ett ären-
de svarade handläggaren ”ja” på den frågan 
och i tio ärenden ”kanske”. I över 90 procent av 
ärendena menade handläggarna alltså att det 
inte hade varit möjligt att vare sig undvika eller 
skjuta upp det beviljade stödet i tiden om fö-
rebyggande insatser hade satts in. I de fall som 
biståndshandläggarna svarade ”ja” eller ”kanske” 
i enkäten handlande det i några fall om att den 
äldre hade ett mångårigt alkoholmissbruk som 
handläggaren ansåg borde ha kunnat behandlas 
långt tidigare. I några fall rörde det sig istället 
om att den äldre drabbats av en fraktur till följd 
av en fallolycka i hemmet. Biståndshandläggarna 
menade att dessa olyckar kanske hade kunnat 
undvikas om fler fallförebyggande åtgärder 
gjorts i hemmet, exempelvis genom att plocka 
bort lösa mattor. 

Resultatet från kartläggningsinstrumentet skiljer 
sig i detta sammanhang åt från resultatet av 
diskussionerna i fokusgruppen. I fokusgruppen 
presenterade deltagarna sammanlagt sju ärenden 
och i merparten av dessa ansåg deltagarna att en 
eller flera förebyggande åtgärder hade kunnat 
göras för att förhindra eller skjuta upp behovet 
av biståndsbedömt stöd. Det kan finnas många 
orsaker till varför resultaten mellan kartlägg-
ningsinstrumentet och fokusgruppen skiljer sig 
åt. Det kan vara så att biståndshandläggarna 
som fyllde i kartläggningsinstrumentet tolkade 
frågan som att kommunerna brustit i sitt ansvar 
och uppdrag om de kryssade för att behovet av 
stöd hade kunnat förebyggas och att man inte 
ansåg att så var fallet. Det kan också vara så 
att de som fyllde i kartläggningsinstrumentet 
inte orkade beskriva vad för slags förebyggande 
insatser som hade kunnat sättas in. Det är även 
möjligt att de inte heller hade kunskap om vilka 
förebyggande insatser som kommunen och 
andra aktörer kan erbjuda och vilka effekter de 
kan ha. 

Grupp 5

Grupp 4

Grupp 3

Grupp 2

Grupp 1

Diagram 3 Vård- och omsorgsbehov hos den kartlagda gruppen
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Ett exempel som lyftas i fokusgruppen på att 
förebyggande insatser hade kunnat förhindra 
eller skjuta upp behovet av stöd, rörde en äldre 
kvinna som snavat på en matta i hemmet och 
ådragit sig en handledsfraktur. Under sjukhus-
vistelsen i samband med operation av frakturen 
hade kvinnan fått starka smärtstillande läkeme-
del som gjort henne yr och förvirrad. Hon hade 
därför råkat ut för ytterligare en fallolycka på 
sjukhuset och då ådragit sig en höftbensfraktur. 
Deltagarna i fokusgruppen menade att flera åt-
gärder hade kunnat vidtas för att förhindra detta 
händelseförlopp. Om kvinnan fått ett förebyg-
gande hembesök, exempelvis av kommunens 
fixare, hade lösa mattor i hennes hem kanske 
plockats bort vilket hade kunnat förhindra den 
första fallolyckan. När smärtstillande läkemedel 
gavs på sjukhuset borde personalen varit upp-
märksam på att äldre kan bli yra och förvirrade 
av sådan medicinering och i så fall minskat 
dosen, bytt preparat eller varit extra noga att 
övervaka henne under vårdtiden så att hon inte 
tog sig ur sängen på egen hand. Olyckorna hade 
kanske också kunnat undvikas om kvinnans 
benskörhet uppmärksammats och behandlats 
tidigare, exempelvis med motion, vitaminer och 
mineraler eller läkemedel. 

Ett annat exempel som lyftes i fokusgrup-
pen rörde en äldre man som kände sig ensam, 
isolerad och orolig. Hans hustru, som skött det 
mesta av hushållsarbetet, hade dött året innan 
och mannen hade svårt att finna sig i sin nya 
situation. Exempelvis lagade han sällan mat och 
hade gått ner många kilo i vikt sedan hustruns 
bortgång. Mannen led av artros i båda knäna 
och hade svårt att gå i trappor. Han bodde på 
tredje våningen i ett hyreshus utan hiss och kom 
därför sällan ut. Deltagarna i fokusgruppen 
menade att kommunen borde arbeta mer aktivt 
med att tillgänglighetsanpassa sitt bostadsbe-
stånd så att äldre kan bo kvar hela livet med 
bibehållen självständighet. Deltagarna menade 
också att kommunen borde stimulera äldre att 
flytta till tillgängliga bostäder när de fortfarande 

är friska för att förhindra isolering i framtiden. 
Vidare ansåg deltagarna att kommunen skulle 
kunna rikta särskild information till nyblivna 
änkor och änklingar om kommunens utbud av 
förebyggande och hälsofrämjande arbete efter-
som detta är en grupp som annars riskerar att bli 
isolerad och deprimerad. Vad gäller den äldre 
mannen hade han kanske kunnat få tidigt stöd 
via en träffpunkt eller fått information om att 
han för en billig penning kunde äta lunch på ett 
närliggande äldreboende där han också hade 
möjlighet att träffa andra äldre samt få stöttning 
av kommunens personal. 

Ytterligare ett exempel som diskuterades 
gällde en man som precis fyllt 65 år med sto-
ra omvårdnadsbehov på grund av en allvarlig 
cancersjukdom sedan många år tillbaka. Peri-
odvis hade han tidigare nekats sjukpenning av 
försäkringskassan trots att han inte orkat arbeta. 
Detta hade medfört att han tvingats avstå be-
handling av ekonomiska skäl. Han hade vid flera 
tillfällen inte haft råd att ta sig till sjukhuset eller 
hämta ut mediciner på apoteket, vilket sannolikt 
försämrats hans hälsotillstånd. Dessutom hade 
han råkat i konflikt med såväl släkt och vänner 
då han lånat pengar av dem som han inte kunnat 
betala tillbaka. I detta fall menade biståndshand-
läggaren att kommunens försörjningsstödsenhet 
och biståndsenhet samt försäkringskassan och 
sjukvården borde samarbetat bättre så att man-
nen fått stöd att hantera sin ekonomiska situa-
tion och tillgång till den medicinska vård som 
hans cancersjukdom krävde. På så vis hade han 
kanske kunnat upprätthålla goda sociala relatio-
ner och undvikit vissa vårdkrävande komplika-
tioner av sin sjukdom.

För övriga ärenden som diskuterades i fokus-
gruppen var det i huvudsak förebyggande in-
satser av mer medicinsk karaktär som bistånds-
handläggarna menade hade kunnat skjuta upp 
eller förhindra behovet av biståndsbedömt stöd. 
En person, som beviljats hjälp med städ, tvätt 
och inköp på grund av nedsatt ork till följd av 
KOL, hade kanske kunnat klara sig själv om hen 
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fått stöd att sluta röka för många år sedan, eller 
ännu hellre inte börjat röka över huvud taget. En 
annan person som beviljats korttidsplats efter 
en stroke, hade kanske inte drabbats av stroke 
om hen fått kost- och livsstilsråd samt blodför-
tunnande och blodfettssänkande medicinering 
tidigare i livet. 

Slutsatser och  
rekommendationer
Studien av orsakerna till varför äldre söker bi-
stånd första gången visar att många äldre söker 
stöd sent då de redan utvecklat stora vård- och 
omsorgsbehov. Studien visar också att många 
äldre har större stödbehov än beviljade insat-
ser. Utan stöd från anhöriga hade många både 
behövt söka mer omfattande hjälp från kommu-
nen samt hjälp betydligt tidigare. Detta resultat 
stämmer väl överens med tidigare studier av 
fördelningen av vård- och omsorgsarbete mel-
lan anhöriga och professionella vårdgivare som 
visat att merparten av allt sådant arbete utförs av 
anhöriga (Szebehely 2014 och 2005, Socialstyrel-
sen 2012). 

I ungefär hälften av de undersökta ansökning-
arna om bistånd är det en akut händelse som 
gör att den äldre behöver söka stöd och då ofta 
omfattande sådant. Det innebär att kommuner-
nas biståndsinsatser ofta måste sättas in snabbt 
utan längre tid för planering och att beredskapen 
från kommunen behöver vara hög för att möta 
dessa behov. 

Två av de frågor som låg till grund för studi-
erna som presenteras i denna rapport var om 
behovet av bistånd skulle kunna minska eller 
skjutas fram i tiden med hjälp av hälsofrämjande 
och förebyggande insatser och hur insatserna 
i så fall ska vara utformade. I grunden pekar 
studierna liksom tidigare forskning på att häl-
sofrämjande och förebyggande insatser kan ha 
en positiv effekt och både förebygga och skjuta 
upp behovet av stöd. Förr eller senare drabbas 

dock de flesta människor som inte dör till följd 
av en olyckshändelse av åldersrelaterade funk-
tionsnedsättningar och olika sjukdomstillstånd. 
Den sista tiden i livet blir många beroende av 
stöd och omvårdnad av andra. Modern medi-
cinsk teknik och läkemedelsbehandling i kom-
bination med insatser från socialtjänsten gör att 
allt fler äldre lever längre med omfattande behov 
av vård- och omsorgsinsatser. Hälsofrämjan-
de och förebyggande insatser till äldre innebär 
därför paradoxalt nog inte att kommunernas 
vård- och omsorgsinsatser nödvändigtvis mins-
kar utan istället att tiden i livet då människor 
behöver stöd och hjälp förlängs.

En slutsats från studierna är att många äldre 
söker bistånd från kommunen alldeles för sent 
och att tiden före ansökan ofta föregåtts av en 
kortare eller längre period då vardagen varken 
fungerat för den äldre eller dess anhöriga. Om 
hjälpen hade satts in i ett tidigare skede hade 
kanske vissa akuta krissituationer inte behövt 
uppstå som exempelvis fallolyckor till följd av 
undernäring eller självmordsförsök på grund 
av depression. Många äldre tappar tilltron till 
sig själv och sin förmåga när hälsan sviktar. Att 
återuppbygga förlorade förmågor är betydligt 
svårare än att stärka och bibehålla det som fak-
tiskt fungerar. Här skulle tidigare insatser i hem-
met av hemtjänsten eller andra insatser inom 
kommunens hälsofrämjande och förebyggande 
arbete kunna stödja på ett annat sätt än vad som 
sker idag. 

De insatser som idag ges inom ramen för 
kommunens hälsofrämjande och förebyggande 
arbete bygger i stor utsträckning på att den äldre 
har en initiativförmåga, klarar av att förflytta sig 
själv och uppskattar nya sociala kontakter. Med 
andra ord vänder sig insatserna i stor utsträck-
ning till äldre som fortfarande skulle kunna defi-
nieras som oberoende. Kommunens biståndsbe-
dömda insatser riktar sig istället till de individer 
som inte längre klarar sig självständigt och istäl-
let blivit beroende av andra i sin dagliga tillvaro. 
Perioden från det att en person går från att vara 
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oberoende till beroende utgörs ofta av en fas av 
tilltagande skörhet, det vill säga en ökande risk 
för funktionsnedsättning och sjukdom (Fried 
m fl 2004). Av studierna att döma förefaller det 
som om många äldre under fasen av tilltagan-
de skörhet tappar kontakten med kommunens 
hälsofrämjande och förebyggande verksamheter 
samtidigt som det uppstår ett glapp till dess att 
det biståndsbedömda stödet träder in. Liknande 
iakttagelser har också gjorts i andra studier som 
belyst äldres kontakter med tandvården. Under 
den fas då äldre går från oberoende till beroende 
upphör många att gå till tandläkare eller tandhy-
gienist vilket leder till att äldres mun- och tand-
hälsa många gånger försämras drastiskt under 
denna tidsperiod (Tronje Hansson m fl 2013). 
Med andra ord saknar många äldre stöd från 
kommunen under den kritiska fasen i livet då de 
går från oberoende till beroende. I detta skede 
är det istället anhöriga som gör en stor och ofta 

tung insats. En utmaning för kommunernas häl-
sofrämjande och förebyggande arbete är att nå 
gruppen äldre som börjar utveckla en skörhet så 
att de kan få stöd att bibehålla sina förmågor och 
underlätta för anhöriga. Många äldre har under 
denna fas i livet mycket kontakt med hälso- och 
sjukvården. Ett utökat samarbete mellan kom-
munen och primärvården liksom specialistvård 
skulle kunna vara ett sätt att tidigare fånga upp 
behoven hos gruppen. Fler studier behövs också 
som undersöker effekten av förebyggande insat-
ser som riktar sig till individer under fasen av 
tilltagande skörhet. 



35

Baltes P & Smith J (2003) New Frontiers in the Future of Aging: From Successful Aging of the Young 
Old to the Dilemmas of the Fourth Age. Gerontology, 49, 123–135. 

Borell L & Ivarsson S (2013) Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande. Läkartidningen. 
2013;110:CHPE.

Boverket (2013) Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Hämtat från http://www.boverket.se/
Bidrag--Stod/Bostadsrattshus/Investeringsstod-till-trygghetsbostader.

FoU i Väst/GR, Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet och Cera (2015) Psykisk ohälsa 
och missbruk bland äldre. Hämtad på www.grkom.se/aldre.

Fried L P, Ferrucci L, Darer J, Williamson J D & Anderson G (2004) Untangling the concepts of disabi-
lity, frailty and comorbidity: implications for improved targeting and care. The Journal of Gerontology, 
Series A. 59:255–263.

Gustafsson S (2012) Health-promoting interventions for community-dwelling older adults – Focusing on 
the concept of frailty and intervention outcome. Institute of Neuroscience and Physiology. Department of 
Audiology, Logopedics, Occupational Therapy & Physiotherapy. University of Gothenburg, Sahlgrenska 
Academy.

Göteborgs Stad (2014a) Äldres hälsa. En sammanställning av äldres hälsa i Göteborg, december 2014.

Göteborgs Stad (2014b) Riktlinjer för äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Version 8 Reviderade och kom-
pletterade med separata riktlinjer för hemtjänst 2015-06-11.

Henning C, Svensson L A & Åhnby U (2015) Tunna band och sociala sammanhang. Mötesplatsers bety-
delse för äldre. Rapport Högskolan Väst, nr 2015:5.

Huss A m fl (2008) Multidimensional preventive home visit programs for community dwelling older 
adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Gerontology, 
2008;63 A (3):298–307.

Karp A, Agahi N, Lennartsson C, Lagergren M & Wånell S E (2013) Ett hälsosamt åldrande. Kunskapsö-
versikt över forskning 2005–2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå. Stockholm: 
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. 

Lindahl L (2016) Tillsammans är man mindre ensam. En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres 
hälsa och välbefinnande. Göteborg: FoU i Väst/GR.

Lindahl L (2015) Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan. Göteborg: 
FoU i Väst/GR.

Lindelöf M & Rönnbäck E (2007) Biståndshandläggning och handlingsutrymme – från ansökan till beslut 
i äldreomsorgen. Lund: Studentlitteratur.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014) Fallolyckor. Hämtad på www.msb.se.

Socialstyrelsen (2012) Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser. Hämtad 
på www.socialstyrelsen.se.

Referenser



36

 
Statens folkhälsoinstitut (2013) Tio år med svensk folkhälsopolitik. Hämtad på 
www.folkhalsomyndigheten.se.

Statens folkhälsoinstitut (2009) Det är aldrig försent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet. 
Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Szebehely M (2014) Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning. I: Lönsamt arbete – familjeansva-
rets fördelning och konsekvenser, Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, SOU 
2014:28. Stockholm: Fritzes.

Szebehely M (2005) Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinsatser. I: Forskarrapporter till jäm-
ställdhetspolitiska utredningen, SOU 2005:66. Stockholm: Fritzes.

Tronje Hansson m fl (2013) ”Skör och äldre – vad händer med tänder?” Tandvårdskontakter och munhäl-
sa hos äldre med stort omvårdnadsbehov. Göteborg: FoU i Väst/GR.

Trydegård, G-B (2001) Välfärdstjänster till salu – privatisering och alternativa driftsformer under 90-ta-
let. I: Szebehely M (red) Välfärdstjänster i omvandling. SOU 2001:35. Stockholm: Fritzes.

Van Haastregt J C M, Diederiks J P M, van Rossum E, de Witte LP & Crebolder H F J M (2000) Effects 
of preventive home visits to elderly people living in the community: systematic review. British Medical 
Journal, 320:754.

Wilson E M, Grant S, Burton J, Parsons A, Underhill K & Montgomery P (2014) Preventive Home 
Visits for Mortality, Morbidity, and Institutionalization in Older Adults: A Systematic Review and Me-
ta-Analysis. Plos One.



 

37 
 

Bilaga 1: Kartläggning av kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 

 

GRs nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer har tagit initiativ till en studie av 

varför äldre söker bistånd första gången och om kommunernas utbud av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser matchar äldres behov av stöd. Som ett led i studien görs nu en kartläggning av 

kommunernas hälsofrämjande och förebyggande insatser via enkätundersökning riktad till samtliga 

10 stadsdelar i Göteborgs Stad samt de tolv kranskommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, 

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

Vi tror att enhetschefer för kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete eller 

motsvarande är bäst lämpade att besvara enkäten, men en del frågor kan behöva diskuteras med 

andra medarbetare i kommunen. Varje kommun väljer själv vem eller vilka personer som besvarar 

enkäten. 

Enkäten tar ca 30-45 minuter att fylla i. Det går bra att fylla i den i omgångar och spara den emellan, 

exempelvis om ni väljer att låta en medarbetare besvara vissa frågor och andra medarbetare andra. 

När ni besvarat enkäten i sin helhet sparar ni den som en Word-fil, gärna med följande filnamn: enkät 

förebyggande_din kommun eller stadsdel, exempelvis: enkät förebyggande_Ale.docx. Den ifyllda 

enkäten skickas därefter via e-post till theresa.larsen@grkom.se senast måndagen den 1 februari. 

Bifoga gärna informationsbroschyrer, verksamhetsplaner, budgethandlingar eller andra dokument 

som beskriver det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hos er. Om ni hellre vill skicka sådant 

material med vanlig post är adressen Göteborgsregionens kommunalförbund, att. Theresa Larsen, 

Box 5073, 402 22 Göteborg. 

Studien kommer att redovisas i en rapport som blir möjlig att ladda ner eller beställa från FoU i 

Väst/GRs webbplats grkom.se/valfard under våren 2016. Resultatet kommer också presenteras och 

diskuteras på ett seminarium dit såväl kommunanställda, förtroendevalda och 

primärvårdsrepresentanter hälsas välkomna.  

Har ni frågor? Kontakta projektledare Theresa Larsen, FoU i Väst/GR på telefon 0708-688519 eller via 

e-post.  

 

Vilken kommun/stadsdel arbetar du i?Klicka på denna text för att få fram en rullgardinsmeny där du 

kan välja din kommun eller stadsdel. 
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Utbud av insatser 

1. Sociala mötesplatser/träffpunkter för äldre 

 

Beskriv kortfattat ert utbud av sociala mötesplatser eller träffpunkter för äldre. Hur många finns i din 

kommun eller stadsdel? Vilka öppettider har de? Har de någon särskild profil/inriktning/målgrupp? 

Har de öppet även för yngre? Hur många besökare/månad? Besökarnas ålder? Hur många av dem är 

män/kvinnor/utlandsfödda?  

 

Skriv ditt svar här. 

 

Beskriv kortfattat vilken typ av aktiviteter som erbjuds på mötesplatserna/träffpunkterna. Hur 

bestäms vilka aktiviteter som erbjuds? Bifoga gärna informationsmaterial så som broschyrer eller 

program om det finns.  

Skriv ditt svar här. 

 

Redogör kortfattat för hur mötesplatserna/träffpunkterna är bemannade. Hur många tjänster finns 

och hur ser tjänstgöringsgraden ut bland de anställda? Anställningsform? 

Kompetens/utbildning/erfarenhet hos de anställda?  

Skriv ditt svar här. 

 

Har ni övriga kommentarer om mötesplatser och träffpunkter i er kommun eller stadsdel? Hur 

upplever ni exempelvis att mötesplatserna eller träffpunkterna fungerar? 

Skriv dina kommentarer här. 

 

2. Frivilligcentral eller liknande för äldre 

Beskriv kortfattat utbudet av frivilligverksamhet/frivilligcentraler i er kommun eller stadsdel. Hur 

många finns? Öppettider? Typ av verksamhet som bedrivs? Särskild profil/inriktning? Hur många 

volontärer/besökare har ni? Bemanning? Finns särskild frivilligsamordnare anställd? Hur upplever ni 

att frivilligverksamheten fungerar i er kommun eller stadsdel? Bifoga gärna informationsmaterial om 

det finns! 

Skriv ditt svar här. 
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3. Anhörigstöd  

Beskriv kortfattat hur det ej bisståndsbedömda stödet till anhöriga ser ut i er kommun eller stadsdel. 

Finns särskild anhörigstödjare? Bemanning i övrigt? Vad för typ av stöd erbjuds? Enskilda samtal? Är 

avlösning biståndsbedömd? Finns särskilda stödgrupper och inriktning på dessa i så fall? Finns 

särskilda mötesplatser för anhöriga? Utbud av trivselaktiviteter och rekreation, exempelvis fester, 

gemensamma måltider, resor eller läger? Hur många anhöriga stöttas? Hur upplever ni att 

anhörigstödet i er kommun eller stadsdel fungerar? Bifoga gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

4. Erbjuder er kommun eller stadsdel fixartjänst? 

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 5. 

Beskriv kortfattat hur utbudet av fixartjänster ser ut i din kommun eller stadsdel. Vilka kan utnyttja 

tjänsten, t ex +65/70 år? Hur många utnyttjar tjänsten i genomsnitt varje månad? Vilka tjänster 

erbjuds? Hur gör man för att utnyttja tjänsten? Vem utför tjänsten? Bemanning? Budget? Är tjänsten 

gratis för användaren? Hur upplever ni att fixartjänsten fungerar i er kommun eller stadsdel? Bifoga 

gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

5. Erbjuder er kommun eller stadsdel uppsökande/förebyggande hälsobesök till äldre?  

Ja ☐ Nej ☐ Om nej, gå vidare till fråga 6. 

 

Beskriv kortfattat hur besöket görs. Vilken är målgruppen för besöket? Vem genomför besöket? 

Bemanning? Följs besöket upp? Är besöket gratis? Hur går besöket till? Hur många tackar ja till 

besöket? Hur upplever ni att de förebyggande eller uppsökande besöken i er kommun eller stadsdel 

fungerar? Vilken funktion fyller de? Vad blir effekten av besöken? Bifoga gärna informationsmaterial, 

kartläggningsverktyg m m. 

Skriv ditt svar här. 
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6. Finns syn- och hörselkonsulent anställd i kommunen?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 7. 

Beskriv kortfattat vilket stöd som syn- och hörselkonsulenten kan ge till äldre i kommunen eller 

stadsdelen. Är stödet biståndsbedömt? Vilken typ av hjälp erbjuds? Till vem? Bemanning? Hur 

upplever ni att stödet från syn- och hörselkonsulenten i er kommun eller stadsdel fungerar? Bifoga 

gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

7. Är det möjligt för personer med demenssjukdom att få stöd av särskild stödperson i er kommun 

eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 8. 

Beskriv kortfattat vilken typ av stöd som en stödperson kan ge till någon med demenssjukdom i er 

kommun eller stadsdel. Är stödet biståndsbedömt? Vem utför stödet? Vem kan få stöd? Hur går 

man till väga för att få stödet? Omfattning på stödet? Vad innefattar stödet? Hur upplever ni att 

stödet fungerar? Bifoga gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här 

 

8. Finns uppsökande verksamhet från bibliotek i er kommun eller stadsdel, dvs är det möjligt för 

äldre personer som inte själva kan ta sig till biblioteket att få böcker och annat biblioteksmaterial 

levererat hem istället?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 9. 

Beskriv kortfattat vilken typ av service som biblioteket kan erbjuda för personer som inte själva 

kan ta sig till biblioteket. Erbjuds besök i hemmet/särskilt boende/träffpunkter av bibliotekarie? 

Är tjänsten kostnadsfri? Vem kan få tillgång till tjänsten? Hur gör man för att få tillgång till 

tjänsten? Hur många i kommunen utnyttjar denna typ av tjänst? Bifoga gärna 

informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

9. Ledsagning 

Beskriv kortfattat möjligheterna för äldre att få stöd genom ledsagning i er kommun eller stadsdel. Är 

ledsagning biståndsbedömt? Vem kan få stödet? Vem utför ledsagningen? När är det möjligt att få 

ledsagning? Hur gör man för att få tillgång till ledsagning? Hur upplever ni att ledsagning till äldre 

fungerar i er kommun eller stadsdel? Bifoga gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 
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10. Gör ni någon särskild informationsinsats om kommunens stöd till äldre(annat än uppsökande och 

förebyggande hälsobesök i hemmet), t ex genom att skicka hem information till äldre då de fyller 

65/75/80 år eller genom att arrangera särskilda informationstillfällen eller mötesplatser?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 11. 

Beskriv kortfattat hur informationsinsatsen ser ut. Vilken typ av information sprids och till vem? Vem 

håller i informationsinsatsen? Vilken effekt har informationsinsatsen? Hur vet ni det? Hur upplever ni 

att informationsinsatsen fungerar? 

Skriv ditt svar här. 

 

11. Finns dietist anställd i kommunen? 

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 12. 

Hur arbetar kommunens dietist? Anställningsgrad och form? Arbetar hen med att förebygga ohälsa 

hos äldre i kommunen och i så fall hur? Hur fungerar det?  

Skriv ditt svar här. 

 

12. Erbjuder kommunen särskild hälsorådgivning till äldre?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 13. 

Beskriv kortfattat hur hälsorådgivningen till äldre ser ut i er kommun eller stadsdel. Vem utför 

hälsorådgivningen? Finns särskild hälsolots anställd? Finns samarbete med primärvården eller annan 

aktör kring hälsorådgivning? Hur ges hälsorådgivningen? Vad för typ av information ges? Hur 

upplever ni att hälsorådgivningen till äldre i er kommun eller stadsdel fungerar? Når man rätt 

målgrupper? Bifoga gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

13. Arbetar er kommun eller stadsdel på något särskilt sätt med fallprevention bland äldre?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 14. 

Beskriv kortfattat hur arbetet med fallprevention bland äldre ser ut i er kommun eller stadsdel. Vilka 

insatser görs? Till vilka riktas insatserna? Vem/vilka arbetar med fallprevention? Hur upplever ni att 

det fallpreventiva arbetet i er kommun fungerar? Bifoga gärna informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 
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14. Finns särskilda äldreråd eller pensionärsråd i er kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 15. 

 

Beskriv kortfattat hur äldre/pensionärsråden i er kommun eller stadsdel fungerar. Hur många 

deltar? Hur är det organiserat? Vilka frågor behandlas? Hur fungerar råden? Bifoga gärna 

information om det finns! 

 

Skriv ditt svar här. 

 

15. Erbjuds särskilda ej biståndsbedömda insatser för äldre som före 65 års ålder varit aktuella inom 

psykiatrin i er kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till fråga 16. 

Beskriv kortfattat vilken typ av särskilda ej biståndsbedömda insatser som erbjuds äldre i er kommun 

eller stadsdel som varit aktuella inom psykiatrin före 65 års ålder. Hur fungerar stödet? Bifoga gärna 

informationsmaterial om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

16. Genomförs särskilda trygghetsvandringar i din kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Vet ej ☐ Om nej eller vet ej, gå vidare till fråga 17. 

Beskriv kortfattat hur trygghetsvandringar går till i er kommun eller stadsdel. Hur ofta genomförs de? 

Vilka deltar? Vilka perspektiv belyses? Tas äldres behov upp specifikt? Hur upplever ni att 

trygghetsvandringarna fungerar? Vilken effekt ger de? Bifoga gärna informationsmaterial eller 

protokoll om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

17. Tas särskild hänsyn till äldres behov och önskemål vid stadsplanering och nybyggnationer i er 

kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Vet ej☐ Om nej eller vet ej, gå vidare till fråga 18. 

Beskriv kortfattat på vilket sätt hänsyn tas till äldres behov och önskemål vid stadsplanering och 

nybyggnationer i er kommun eller stadsdel. Involveras äldre eller personal inom äldreomsorgen? 

Hur? Vad har resultatet blivit? 

Skriv ditt svar här. 
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18. Övrigt 

Finns det ytterligare exempel på förebyggande och hälsofrämjande insatser till äldre i er kommun 

eller stadsdel utöver de insatser som lyfts i frågorna 1-17 ovan?  

Ja☐ Nej☐ Om nej, gå vidare till nästa frågeavsnitt. 

Beskriv kortfattat vilka övriga insatser som det rör sig om. Hur är insatserna organiserade? Vem kan 

få del av dem? Vem utför insatserna?  

Skriv ditt svar här. 

 

Trygghetsbostäder för äldre i kommunen 

Finns trygghetsbostäder i er kommun eller stadsdel?  Ja☐ Nej☐ 

Om ja, vad för service finns där? Hur många bostäder finns? Hur får man en sådan bostad? 

Väntetider?  

Skriv ditt svar här. 

 

Samarbete 

Vilka aktörer samarbetar den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten i kommunen med? 

Hur ser samarbetet ut? Hur fungerar samarbetet? Vad är svårt och vad fungerar bra? Är samarbetet 

formaliserat på något sätt? Finns särskilda avtal/överenskommelser? Hur ser gränsdragning ut mellan 

olika aktörers uppdrag, exempelvis mellan er, äldreomsorgen, kommunens hälso- och sjukvård samt 

folkhälsoarbetet? Kring vilka frågor samarbetar ni? Vilka träffar ni? Hur träffas ni och hur ofta? Vad 

diskuterar ni när ni ses? 

- primärvård 

Skriv ditt svar här. 

- andra förvaltningar i kommunen, t ex kultur och fritid, folkhälsa, gatukontor, byggnadsförvaltningen 

mfl 

Skriv ditt svar här. 

- ideella sektorn, t ex trossamfund, Röda korset, pensionärsorganisationer, brukarföreningar m fl. 

Skriv ditt svar här.  

- övriga  

Skriv ditt svar här. 
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Informationsinsatser 

Hur gör ni för att informera om kommunens förebyggande- och hälsofrämjande insatser till äldre? 

Broschyrer? Information på hemsidor? Vem tar fram informationsmaterial? Hur och var sprids det? 

Vad för typ av material efterfrågas? Hur vet ni det? Hur upplever ni att informationsinsatserna 

fungerar? Når ni rätt målgrupper? Hur vet ni det? Bifoga gärna informationsmaterial och hänvisa till 

aktuella hemsidor. 

Skriv ditt svar här. 

 

Har ni någon särskild strategi eller pedagogik för att nå målgruppen? 

Skriv ditt svar här. 

 

Organisering och budget 

Hur är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet organiserat i er kommun eller stadsdel? Inom 

vilken/vilka förvaltning/ar ligger det? Har organisationsförändringar gjorts på senare tid? Hur många 

anställda finns inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i er kommun eller stadsdel? 

Tjänstgöringsgrad? Medarbetarnas kompetens/bakgrund? Hur fungerar befintlig organisering och 

bemanning för att fullgöra ert uppdrag? Bifoga gärna verksamhetsplaner, verksamhetsredovisning, 

måldokument eller uppdragsbeskrivningar om sådana finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

Vilken budget har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre i er kommun eller 

stadsdel? Har det skett några större budgetförändringar på senare tid? Har verksamheten ökat eller 

minskat i omfattning på senare år? Erbjuder ni insatser gratis och fritt idag som tidigare varit 

biståndsbedömda eller vice versa? Bifoga gärna budgethandlingar om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

Framtida utmaning 

Vilka utmaningar ser ni att kommunens förebyggande och hälsofrämjande verksamhet står inför? 

Hur kan kommunen möta dessa utmaningar? Ser ni att det finns förebyggande och hälsofrämjande 

insatser som kommunen borde göra för att minska äldres behov av vård och omsorg som inte görs 

idag? 

Skriv ditt svar här. 
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Egna kartläggningar samt effekt- och kvalitetsuppföljningar 

Har ni gjort någon särskild kartläggning av äldres behov av stöd i er kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Vet ej☐ 

Om ja, beskriv kortfattat hur kartläggningen gick till, när den gjordes och vilka slutsatser som drogs. 

Bifoga gärna kartläggningen och dess resultat om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

Har ni följt upp effekten eller kvaliteten av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet till äldre i er 

kommun eller stadsdel?  

Ja☐ Nej☐ Vet ej ☐ 

Om ja, beskriv kortfattat hur och vad ni kom fram till. Bifoga gärna dokument om det finns! 

Skriv ditt svar här. 

 

Stort tack för er medverkan!  
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Bilaga 2: Varför söker äldre bistånd första gången? 

 

Vänligen fyll i nedanstående formulär för varje person som är 65 år eller äldre som söker och beviljas 

bistånd från kommunen/stadsdelen första gången under perioden 25 januari – 29 februari 2016, 

dock maximalt 10 ärenden per kommun/stadsdel. Med första gången avses att personen inte haft 

någon insats från kommunen det senaste året, varken trygghetslarm, hemtjänst eller annan 

biståndsbedömd insats. Varje kommun eller stadsdel kan själva bestämma om alla 

biståndshandläggare som får nya ärenden ska fylla i blanketten eller om bara en eller ett par 

biståndshandläggare tar ansvar för uppgiften. Hör med din chef vad som bestämts! 

När du fyllt i formuläret sparar du det som en word-fil på din dator, gärna med följande filnamn: 

formulär bistånd_din kommun eller stadsdel_en siffra 1-10 som anger vilket av de 10 formulären du 

fyllt i. Exempelvis: formulär bistånd_Ale_1.docx. De ifyllda formulären skickas via e-post till 

theresa.larsen@grkom.se.  

Har du frågor? Kontakta projektledare Theresa Larsen, FoU i Väst/GR på telefon 0708-688519 eller 

via e-post.  

Vilken kommun/stadsdel arbetar du i?Klicka på denna text för att få fram en rullgardinsmeny där du 

kan välja din kommun eller stadsdel. 

Uppgifter om den äldre sökande 

Ålder: Skriv med siffror. Man ☐  Kvinna ☐ 

Sammanboende ☐ Ensamboende ☐  

Hälsotillstånd: Beskriv kortfattat den sökandes hälsotillstånd ur fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv 

 

Funktionstillstånd – klarar den äldre själv …?  
Markera med X i rutorna. I kommentarsfältet kan du ange om den äldre använder något hjälpmedel så som rullator, 

hörapparat eller sittbrädada i badkaret. 

 Ej 
bedömt 

 
Ja 

 
Delvis 

 
Nej 

Med 
hjälpmedel 

 
Kommentar 

Daglig hygien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Bad/dusch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Klä sig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Äta/dricka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Sköta toalettbehov ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Förflyttning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Hörsel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Syn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Kommunikation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Är orolig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
Är desorienterad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Klicka här för att ange text. 
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Har den sökande hjälp av anhöriga med exempelvis transporter, inköp, städning eller 

trädgårdsskötesel?  Ja ☐ Nej ☐ Vet ej ☐ 

Om ja, med vad och av vem? Beskriv kortfattat. 

 

Kontaktorsak: Beskriv kortfattat orsaken till kontakten med biståndsenheten. 

 

Vem tog initiativ till kontakten? Klicka på denna text för att välja i rullgardinsmenyn. 

 

Den sökandes upplevda behov: Beskriv kortfattat den sökandes upplevda behov av stöd. 

 

Den sökandes bedömda behov: Beskriv kortfattat den sökandes bedömda behov av stöd. 

 

Beviljad insats: Beskriv kortfattat vilken/vilka insatser som den sökande beviljats och dess 

omfattning. 

 

Mål med insatsen/insatserna: Beskriv kortfattat målet med insatsen/insatserna. 

 

Hade behovet av stöd eventuellt kunnat undvikas eller skjutas upp i tiden om den äldre fått någon 

form av förebyggande insats?  

Ja ☐ Kanske☐  Nej ☐ Vet ej ☐ 

Om ja, vad? Beskriv kortfattat vilken typ av förebyggande insats det handlar om och om den finns 

tillgänglig i kommunen eller inte. 

 

Övriga synpunkter och kommentarer: Här kan du beskriva annat som är relevant för ärendet. 
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Denna rapport handlar om orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången 

och hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet riktat till äldre i GR-kommunerna ser ut. 

Rapportens resultat bygger på två delstudier som initierats av GR:s nätverk för äldreomsorgs- samt 

hälso- och sjukvårdschefer.  

Rapporten visar att det finns såväl skillnader som likheter mellan utbudet av hälsofrämjande och 

förebyggande aktiviteter riktade till äldre i GR-kommunernas. Alla erbjuder till exempel träffpunkter 

och anhörigstöd, men utbudet av aktiviteter och öppettiderna på träffpunkterna varierar liksom vilka 

personalresurser som finns tillgängliga. I några kommuner är det vanligt att frivilliga och volontärer 

utför delar av arbetet medan det knappt förekommer alls i andra.  

Rapporten visar också att äldre som söker bistånd från äldreomsorgen första gången oftast har 

tämligen stora omvårdnadsbehov redan vid ansökningstillfället. Många har haft omfattande hjälp 

från anhöriga under flera år. Utan stöd från anhöriga ha merparten både behövt söka mer 

omfattande hjälp från kommunen samt hjälp betydligt tidigare.  

En slutsats i rapporten är att många äldre söker bistånd från kommunen alldeles för sent och att 

tiden före ansökan ofta föregåtts av en kortare eller längre period då vardagen varken fungerat för 

den äldre eller anhöriga. Om hjälpen hade satts in tidigare hade kanske vissa akuta krissituationer 

inte behövt uppstå. De insatser som idag ges inom ramen för kommunens hälsofrämjande och 

förebyggande arbete bygger i stor utsträckning på att den äldre har en initiativförmåga, klarar av att 

förflytta sig själv och uppskattar nya sociala kontakter. Kommunens biståndsbedömda insatser riktar 

sig istället till de individer som inte längre klarar sig självständigt. Perioden från det att en person går 

från att vara oberoende till beroende utgörs ofta av en fas av tilltagande skörhet. Under denna fas 

tappar många äldre kontakten med kommunens hälsofrämjande och förebyggande verksamheter 

samtidigt som det uppstår ett glapp till dess att det biståndsbedömda stödet träder in. En utmaning 

för kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete är att nå gruppen äldre som börjar 

utveckla en skörhet så att de kan få stöd att bibehålla sina förmågor och underlätta för anhöriga.  

Rapporten har skrivits av Theresa Larsen, pol mag i offentlig förvaltning och projektledare 
vid FoU i Väst. Där arbetar hon framförallt med frågor som rör äldreomsorg samt samverkan 
inom hälso- och sjukvården. Hon har publicerat en rad böcker, rapporter och utbildningsmaterial 

kring vårdens organisering, geriatrisk omvårdnad och verksamhetsutveckling.  




