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Kristianstad. Kristian-
stadsbladets avslöjande 
där personal på ett boende 
stoppade en tvättlapp med 
avföring i munnen på en 
demenssjuk person har 
väckt starka reaktioner. 
Den anställde stängdes av 
och splittring av personal-
gruppen föreslogs. Men 
det är lösningar i stunden, 

som inte ser till den bak-
omliggande problemati-
ken, förklarar Anna-Karin 
Edberg. 

Hon tar en händelse i Gis-
laved som exempel, ett fall 
som fick stor spridning  
i media. Med en insmugg-
lad bandspelare avslöjade 
en anhörig hur hans mam-

ma utsattes för grova 
kränkningar på ett boen-
de. 

– Personen lyftes ut  
i media och man menade 
att ”här har vi problemet”. 
Personalgruppen splittra-
des med tanken att ”nu 
blir allt bra”. Det man inte 
tog upp var att det tidigare 
skickats in flera anmäl-

ningar till Arbetsmiljöver-
ket om dåligt ledarskap 
och där personalen ut-
tryckte att ”vi klarar inte 
det längre”. Snart kom 
nästa skandal. 

Precis som i Gislaved  
visar lex Sarah-utredning-
en i Kristianstadsfallet att 
det finns en historik bak-

om den enskilda händel-
sen. Kränkningarna var 
återkommande på avdel-
ningen och chefsbytena 
många. En ”oetisk kultur” 
bland personalen konsta-
terades. 

– Det här är ett symptom 
på något. Gislaved har  
efter detta gjort en jättein-
sats med bland annat  
utbildning av personalen.

Visst finns det personer 
som inte borde jobba inom 
omsorgen och visst har 
man ett enskilt personligt 
ansvar för det man gör, 
men kompetens är en vik-
tig förutsättning, förklarar 
Anna-Karin Edberg.

– För att arbeta med perso-
ner med demens måste 
man ha kunskap om sjuk-
domen. Om personen blir 
aggressiv kan det bero på 
rädsla eller smärta. Har du 
inget språk, vad gör du då 
för att freda dig?

Anna-Karin Edberg tar 
upp tre viktiga faktorer för 
en bra äldrevård: kunskap, 
tid och ett stabilt ledar-

skap. Långt ifrån alla inom 
omsorgen har utbildning. 
Bristen på kunskap om  
demens och äldres sjukdo-
mar finns även bland che-
ferna. Tiden är minst lika 
viktig, om inte den finns 
räcker det kanske inte 
med kompetens. 

– de allra flesta vill göra 
gott, de söker sig till vår-
den för att de vill hjälpa 
andra. Får man inte den 
möjligheten och utsätts 
för stress finns det en risk 
att man stänger av de 
känslomässiga tentakler-
na; för att överleva själv. 
Det ursäktar inte, men det 
är viktigt att ha med. Det 
räcker alltså inte att plocka 
bort folk, man måste ock-
så ge personalen som är 
kvar förutsättningar att 
göra ett bra jobb. 

– En demenssjuk person 
behöver tid och lugn. 
Skyndar man på så går det 
inte. Det måste också fin-
nas ett stabilt ledarskap 
som kan stötta och vägle-
da, som har diskussioner 

●● Händelsen där en demenssjuk person utsattes för övergrepp 
av personalen är tecken på ett betydligt mer omfattande problem 
inom äldreomsorgen. Det menar Anna-Karin Edberg, professor  
i omvårdnad på Högskolan Kristianstad.

Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, ser kortsiktigt tänkande och jakten på effektivitet som ett stort problem för äldreomsorgen.   Foto: tommy SvenSSon

Vanvård symptom 
på stora problem
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Vitemölla Badhotell
3 Mars - 12 April

Drink, 5-rättersmeny, kaffe, logi & frukost 
Vardag 895kr pp / Helg 1095kr pp

Alla hjärtans dag 
Vi firar lördagen den 11 februari

Romantisk middag för 2, logi & frukost 
1095kr pp

- 10 % Konferenser februari & mars 
(gäller ej dagskonferens)

Välkomna!
0414 - 70 000

AOSEUM Vallgatan 16 Åhus www.aoseum.se

FREDAG 

19.30 FEBRUARI
3

2017

JAZZ 
& 

GÄST

Joanna Pascale 
& Some Band!
Boka plats/ev. förtäring senast onsdag 1/2 kl. 12.00

Buffé från La Finestra Italiana 150 kr.

0709 450 399 eller info@aoseum.se

Entré: 250 kr, medlemmar 200 kr  

Servering från 18.30

med sin personal om vär-
degrund och vad man vill 
med sitt arbete. Det här 
måste genomsyra hela  
organisationen. 

Kommuner hänvisar 
ofta till dokument som  
visar att man har en värde-
grund i verksamheten, 
men vad är den värd om 
den inte går igenom i alla 
led, undrar Anna-Karin 
Edberg. 

Det finns många goda  
exempel där man har lyck-
ats. Anna-Karin Edberg 
lyfter fram äldreboenden  
i Göteborg som drivs av 
Tre stiftelser. Där är fokus 
att man ska kunna leva ett 
värdefullt liv även på ett 
äldreboende. Man satsar 
på livskvalitet, har köks-
chef, mat av hög kvalitet, 
trädgård med höns och 
några undersköterskor 
har bytts ut mot kulturar-
betare, bland annat. 

– Det handlar om vilja 
och att använda pengarna 
rätt. Det här är en stiftelse 
där alla pengar går tillbaka 

in i verksamheten. De har 
inte mer pengar än andra 
boenden, men de lyckas 
ändå. 

Omsorgen i Kristianstad 
har de senaste åren stång-
ats med stora underskott 
och omfattande nedskär-
ningar. Ledning och styr-
ning av verksamheten har 
fått stark kritik, chefer har 
sparkats och enhetsche-
ferna flyr. Nu går man 
dessutom in i en av de 
största omorganiseringar 
någonsin när Kristian-
stadsmodellen införs. 
Oron och frustrationen 
bland personalen är stor 
just nu. 
Varför har äldreomsorgen 
hamnat i den här situatio-
nen? 

Ekonomisk lönsamhet 
har blivit den röda tråden, 
både i omsorgen och vår-
den, menar Anna-Karin 
Edberg. 

– När vi enbart fokuse-
rar på ekonomi har vi tap-
pat vad det handlar om. 
Man jobbar med schema-
läggningar; hur man kan 

använda personal mest  
effektivt. Man tittar inte 
på sjukskrivningarna som 
faktiskt kostar mycket 
mer. Kortsiktigheten är ett 
stort problem. Det går ut 
på att få årets budget att gå 
ihop. Man drar ner, men  
i slutändan blir det ändå 
dyrare. Politikerna måste 
titta på vad som lönar sig 
långsiktigt, inte enbart 
inom mandatperioden.

Anna-Karin Edberg  var 
med och tog fram Social-
styrelsens nationella rikt-
linjer för vård och omsorg 
vid demens 2010. Där  
utgår man från en person-
centrerad vård och att ge 
personalen möjlighet till 
långsiktig utbildning. Men 
det är få arbetsgivare som 
släpper iväg sina anställda 
för utbildning, berättar 
hon.

– Utbildning är en kost-
nad initialt, men Social-
styrelsen har räknat ut att 
på sikt minskar kostnader-
na. 

De som bor på äldre- 

boenden i dag är multisju-
ka. Cirka 70 procent har 
någon form av demens-
sjukdom. Utgångsläget är 
därmed ett helt annat  
i dag, trots det har perso-
naltätheten inte ökat,  
menar Anna-Karin Ed-
berg. 

Samtidigt står äldre-
omsorgen inför ett omfat-
tande rekryteringsbehov 
på grund av pensionsav-
gångar. 

– Vi står inför avgrunds-
siffror. För att få in folk 
måste man ändra villko-
ren så man vill jobba och 
man måste ta hand om 
personalen som finns så 
de stannar kvar. Ungdo-
mar måste få en positiv 
bild av äldreomsorgen och 
då är de som jobbar där 
den viktigaste reklampela-
ren. 

TEXT
KArolinA AlfrEDsson

karolina.alfredsson
@kristianstadsbladet.se

044-18 55 01

Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, ser kortsiktigt tänkande och jakten på effektivitet som ett stort problem för äldreomsorgen.   Foto: tommy SvenSSon Kristianstadsbladet 20 januari.

Nyhetsredaktör:  Mikael Hallqvist 
E-post:  nyheter@kristianstadsbladet.se
Telefon: 044–18 55 61 Fax: 044-12 62 76
Annons:  Se botten på sidan A2.
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”Käns-
lan av att 
det var 
persona-
len som 
ägde stäl-
let. Inte 
kunder-
nas hem. 
Fanns 
förbuds-
skyltar. 
Persona-
len kom-
munice-
rade inte 
med var-
andra. 
Tiden 
stått stilla 
i flera år 

”Det 
förefaller 
som om 
ett eget 
arbets-
sätt har 
utveck-
lats till 
följd av 
bristande 
åter-
koppling 
och bris-
tande 
kompe-
tens.”

”Brister i 
kunskap om 
demenssjuk-
dom, brister 
i kunskap 
om bemö-
tande inklu-
derat den 
enskildes 
självbestäm-
manderätt, 
integritet, 
trygghet och 
värdighet 
samt brister i 
kunskap om 
lex Sarah-
bestämmel-
serna.”

”Personal 
1 blir arg 
och tar 
tvättlap-
pen, som 
hen hål-
ler i han-
den och 
som hen 
använt för 
att torka 
bort avfö-
ring med, 
och stop-
par tvätt-
lappen  
i munnen 
på kun-
den.”

”Personal 
1 säger till 
kunden: 
’Vi ringer 
till X 
(kundens 
läkare 
på psy-
kiatrin) 
eller Gula 
huset 
(psykia-
trisk slut-
envård) 
om du 
inte tar 
tablet-
terna’.”

”När 
kunden 
muttrar 
till så 
skriker 
personal 
1: ’jävla 
gubba-
jävel’ 
till kun-
den.”

Ur lex sarah-rapporterna

●● Personalen på demensboendet uppges ha utvecklat en ”oetisk 
kultur” med hot och kränkningar av de boende. Orsaken anses 
vara brist på styrning och ledning, vilket omsorgen kritiserades 
för redan 2015. 
Kristianstad. Sommaren 
2015 ska två anställda på 
en demensavdelning på 
ett kommunalt äldreboen-
de hjälpa en demenssjuk 
person med blöjbyte och 
att tvätta sig. På grund av 
sjukdomen är personen 
aggressiv, men det brukar 
fungera bra med ett lugnt 
bemötande. 

Personen är upprörd 
och den ena av personalen 
har bråttom och är hård-
hänt, enligt kollegan. Per-
sonen sparkar till persona-
len som svarar med att 
stoppa en tvättlapp i mun-
nen på den demente, en 
tvättlapp som precis an-
vänts för att torka bort av-
föring med. Händelsen 
rapporteras till närmaste 
chef, men anmäls aldrig 
enligt lex Sarah, förrän i 
december. Då stängdes 
den anställde av. 

allt uppdagades  i sam-
band med att ytterligare 
fyra lex Sarah-anmälning-
ar gjordes i höstas på sam-
ma demensavdelning. 
Dessa handlade också om 
personalens problem med 
bemötandet av de boende. 
I ett fall tar personalen tag 
i en boendes ben och 

slänger hastigt upp perso-
nen i sängen. När den bo-
ende blir irriterad skriker 
personalen ”jävla gubba-
jävel” till den boende. 

i ett annat fall ville en bo-
ende med psykisk funk-
tionsnedsättning och som 
periodvis är nedstämd 
inte ta sin medicin. Då ho-
tar personalen den boende 
med att ringa läkaren 
inom psykiatrin eller 
”Gula huset”, det vill säga 
den psykiatriska sluten-
vården. I båda fallen har 
aktuell personal tagits ur 
tjänst eller stängts av. 
Samtliga händelser har ägt 
rum på en och samma de-
mensavdelning och i de 
lex Sarah-utredningar 
som omsorgsförvaltning-
en gjort konstateras att ”en 
oetisk kultur har utveck-
lats i arbetsgruppen”.  
I rapporterna växer samti-
digt en bild fram av en ar-
betsplats med omorgani-
sationer, flera chefsbyten 
och chefer som sjukskrivs 
på grund av alltför hög ar-
betsbelastning. 

Utredarna hänvisar  till 
kommunrevisionens kri-
tik mot omsorgen om just 

brister i styrning och led-
ning. Kristianstadsbladet 
har tidigare rapporterat 
om den höga omsättning-
en av enhetschefer i äldre-
omsorgen. I höstas hade 
30 av 80 slutat sedan 2015. 

Camilla Gärdebring ,  ny 
chef för omsorgsförvalt-
ningen sedan augusti för-
ra året, bekräftar den bild 
som ges i anmälningarna. 

– En kultur har utveck-
lats på den här avdelning-
en över tid. Vi har observe-
rat det och jobbar nu aktivt 
med en handlingsplan och 
medarbetarnas bemötan-
de. Vi ser att det är bristan-
de daglig styrning och led-
ning och hög omsättning 
av enhetschefer som kan 
ligga bakom att det har 

kunnat bli så här. Det är 
beklagligt, men jag är sam-
tidigt tacksam för att det 
har kommit fram så att vi 
kan åtgärda. 

Bland de åtgärder som 
föreslås nämns bland an-
nat splittring av den per-
sonalgrupp som jobbat på 
avdelningen. Förslaget är 
även att verksamhetsche-
fen ska se till att uppdraget 
för enhetschefen är rim-
ligt utifrån Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter, att 
personal får kompetensut-
veckling inom demens-
sjukdomar och bemötan-
defrågor. 

TEXT
Karolina alfredsson

karolina.alfredsson
@kristianstadsbladet.se

044-18 55 01

% Fakta

Lex Sarah

●● Lex Sarah innebär att anställda genast ska rapportera 
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållan-
den till den som bedriver verksamheten. 

●● Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa 
eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan 
dröjsmål.

●● Om missförhållandet är allvarligt ska det snarast anmä-
las till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Dement fick bajs 
intryckt i munnen

Körkortslös 
rattfyllerist 
blev stoppad
ÅhUs. Strax efter mid-
natt genomförde polisen 
en rutinkontroll av ett 
fordon i Åhus. Den 
25-årige bilföraren sak-
nade inte bara körkort. 
Han misstänks även för 
drograttfylleri. Det var 
på Hornavägen som fö-
raren stoppades vid 
klockan 00.05, natten 
till torsdag.

– Patrullen stoppar 
honom och man miss-
tänker då att föraren är 
narkotikapåverkad. 
Dessutom saknar han 
körkort, säger Eva-Lotta 
Hermansson Truedsson 
informatör hos polisen.

25-åringen misstänks 
för grov olovlig körning 
då han gjort sig skyldig 
till brottet tidigare. Ut-
över det misstänks han 
för drograttfylleri och 
narkotikabrott.

Resebyrå  
ska ersätta 
supporter
Kristianstadsbon skulle 
titta på fotboll i Paris men 
på flygplatsen upptäckte 
han att flyget var inställt. 
Nödlösningen kostade 
över 10 000 kronor och 
nu rekommenderas rese-
byrån att ersätta honom.

Kristianstad. Det var i 
juni månad som mannen 
skulle genomföra fot-
bollsresan med sin kom-
pis. Men när de kom till 
flygplatsen i Danmark 
nåddes de av informatio-
nen att flyget var inställt.

Flygpersonal föreslog 
en annan lösning och 
kompisarna gick på de-
ras förslag. Resebyrån 
gick inte att få tag i.

När de sedan begärde 
ersättning motsattes 
kravet. Resebyrån mena-
de att de inte blivit kon-
sulterade innan de köpt 
biljetterna.

Kristianstadsbon har 
efter det anmält det in-
träffade till Allmänna re-
klamationsnämnden 
(Arn). Nämnden menar 
att företaget borde ha 
kontaktat anmälaren via 
e-post om att flyget var 
inställt. Detta kommuni-
kationsverktyg hade ju 
fungerat tidigare, kon-
staterar Arn. 

Eftersom resebyrån 
inte gjorde det har de 
gjort sig skyldiga till ett 
ersättningsgrundande 
fel och bolaget rekom-
menderas att betala to-
talt 10 016 kronor och 32 
öre till Kristianstadsbon.

leo Pettersson

”Kortsiktigheten är ett 
stort problem. Det går ut på 
att få årets budget att gå 
ihop. Man drar ner, men  
i slutändan blir det ändå 
dyrare.”

AnnA-KArin EDbErg
Professor i omvårdnad


