18. Bättre förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen
Det är en sorg för de flesta äldre när man inte längre klarar av sin vardag och får
begränsningar i sitt livsutrymme. Livets förutsättningar är inte längre detsamma. Enklaste
vardagsbestyr kan vara en stor utmaning. De som har insatser genom äldreomsorgen har
det på grund av sjukdom och/eller nedsatt hälsotillstånd. När livsrummet begränsas skapar
det också risker för ensamhet, depressioner, minskad matlust, minskade sociala kontakter,
sorg – man förlorar nära vänner, anhöriga ju äldre man blir.
Utbildad personal som kan bemöta, kommunicera, entusiasmera, motivera med god
personkännedom, som kan analysera allmäntillstånd, riskfaktorer, skapa delaktighet i
vardagen är nödvändigt för en äldreomsorg av god kvalitet.
En äldreomsorg av god kvalitet handlar om personalens förutsättningar och den äldres
inflytande och om personliga relationer med kontinuitet! En struktur och en organisation i
äldreomsorgen måste bemannas utifrån verklighetens behov, att resurser är kopplade till
de faktiska arbetsuppgifterna. Det måste finnas balans mellan krav och resurser
(Organisatorisk och social arbetsmiljö). Dessutom måste resurser finnas för
yrkesutveckling, handledning, personalträffar, överlämningstid, tid för återhämtning som
exempel.
Den absolut viktigaste förutsättningen för skattefinansierad vård och omsorg om de äldre
är att oavsett insatser ska dessa utföras av yrkesutbildad personal med
tillsvidareanställningar på heltid. Detta för att skapa relationer och ge kontinuitet. Det är
viktigt att bibehålla autonomin som äldre, få stöd i de insatser man är berättigad till, att
de genomförs i största möjligaste mån med delaktighet av den äldre själv.
Det är nödvändigt med adekvat utbildning. Arbetsgivare måste ta ansvar att bemanna med
endast yrkesutbildad personal och ge möjlighet och förutsättningar till fortsatt
yrkesutveckling. Därmed inte sagt att det kan finnas olika vägar in i äldreomsorgen. När
man börjar arbeta och saknar utbildning ska man därför endast utföra arbete under
handledning till dess att man minst uppnått yrkesutbildningsnivån till vårdbiträde som är
första steget i yrkesutvecklingstrappan. Nästa steg är undersköterska och sen
specialistundersköterska inom olika specialistområden.
Behov och beviljade bistånd måste harmonisera med bemanningssituationen. Minutstyrning
och minimibemanning måste upphöra. De som arbetar ska ha möjlighet att ge den äldre
inflytande över insatserna och sin vardag då förutsätter det att personalen har inflytande,
påverkan och att det finns tillräckligt hög grundbemanning.
Därför yrkar vi
att

Socialdemokratiska partiet ger rätt förutsättningar för personalen i
äldreomsorgen så att de får tillsvidareanställningar på heltid

att

Socialdemokratiska partiet verkar för en bra arbetsmiljö inom äldreomsorgen
med tillräcklig hög grundbemanning och hållbara arbetsscheman.

att

Socialdemokratiska partiet möjliggör så att anställda inom äldreomsorgen får
yrkesutveckling kopplat till yrkesutvecklingstrappan.
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