Till Anhörigas Riksförbund

Solna december 2020

Motion

Genomförandeplan – ett levande arbetsverktyg för att säkerställa god vård och
omsorg för den närstående och trygghet för den anhöriga
I RIR 2014:9 står att ”anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård
och omsorg”.
I Stöd till anhöriga, Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen,
Socialstyrelsen, står "En väl fungerande hemtjänst är ett gott stöd för de personer som vårdar eller
stödjer en närstående. Om hemtjänsten håller god kvalitet kan också anhöriga och närstående känna
trygghet”.
I Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga 2019, Martina Takter står ”Mycket av
anhörigas situation är förknippat med en närstående persons behov och välmående”.
Underlag till en nationell strategi, Anhöriga har tre övergripande behov, bl a: ”Anhöriga har behov
av att vården och omsorgen om deras närstående fungerar”.
Inom hemtjänst och på äldreboende ska en genomförandeplan finnas för varje brukare. Den
beskriver mål och delmål för de insatser, som brukaren ska ha.
Många anhöriga och också närstående mår dåligt, eftersom insatser som finns nedtecknade i
genomförandeplanen inte utförs på ett acceptabelt sätt eller inte alls. I media upplyses vi också
allför ofta om hur äldre blir misskötta på olika sätt inom hemtjänsten och på äldreboenden.
Vår uppfattning är att kommuner/regioner inte följer upp och bevakar att det som står i
genomförandepanen utförs på ett korrekt sätt.
Därför yrkar vi på att Anhörigas Riksförbund ska arbetar för att genomförandeplanen (eller dylik)
inom hemtjänsten och på äldreboenden blir ett levande arbetsredskap, som ska användas för att
säkerställa att vård och omsorg som överenskommet utförs på ett tillfredtällande sätt genom
att:
●
●
●
●
●

genomförandeplanen med överenskomna insatser upprättas av utövaren tillsammans med
den närstående och anhöriga (då den närstående ger sitt medgivande eller är dement)
kontinuiteten finns med i genomförandeplanen
genomförandeplanen ska följas upp och utvärderas minst en gång per år eller oftare om
behov föreligger
utövare inom hemtjänst- och äldreboendeverksamheter arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor enligt Äldrestandarden från SiS
den kvalitetskontroll som alla kommuner ska initiera för att säkerställa att överenskomna
insatser genomförs utförs av oberoende person/instans
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