1
Hyltebruk 2016-06-20
Regeringskansliet, Socialdepartementet
Barn- , Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner
Till samtliga partigrupper i Hylte Kommun,
Omsorgsnämnden i Hylte kommun och
Pensionärsorganisationer i Hylte kommun.
Från Hylte Anhörigförening
Adress: Monika Albrecht
Pensevägen 13 B.
314 34 HYLTEBRUK

Tankar om framtidens omsorg.
Vi tror att framtidens omsorg av äldre bör ges möjlighet i "tre steg" efter omsorgstagarens
behov.
Serviceboende: mindre lägenhet anpassad för äldre, centralt belägen med närhet till
affår, apotek, bank, vårdcentral ntm. med möjlighet att "larma" på hjälp vid ev.
behov.
Detta ger ökad trygghet, kriminalitet mot äldre ökar, en skrämmande utveckling.
Skulle spara "mil" för hemtjänsten.

Enskilt boende: liknande dagens, för De som är i behov av daglig hjälp, men mentalt
aktiva.
Sjukhem: för De som är sjuka och i behov av sjukvård och trygghet.
Vi anser att vårbehovet ökat väsentligt under senare år. Vi blir äldre, demens- och psykiska
sjukdomar ökar, vilket medför att akutsjukvården och lasaretten belastas hårt av äldre.
Möjligheten att bo hemma prioriteras varför man i dag är i betydligt sämre skick när man får
möjlighet att komma in på ett äldreboende.
För de som är sjuka och i stort behov av hjälp flera gånger om dygnet borde ett alternativ vara
en form av sjukhem .
Vi tror att det är dags att "tänka om" och anpassa omsorg och vård efter dagens behov.

Vi anser att personalen ska få ägna sig åt omsorgstagarna och inte tvätta och städa.
Tvätt och städning bör skötas av de som har utbildning för detta.
Omsorgen blir inte effektiv om personalen skall växla mellan vård och annan sysselsättning.
Den stress som personalen utsätts för i dag, när man ständigt far växla mellan vård och annan
sysselsättning, kan vara en bidragande orsak till att så många inom vården är sjukskrivna.
Dagens omsorgstagare är som regel i behov av mera tid för vård och omsorg på grund av
ökande demens o psykiska problem och att De vårdas längre i hemmet.
Det behövs fler undersköteskor och vårdbiträden som får ägna sig åt det de är utbildade för.

(Fortsättning sid.2)
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(Fortsåttning från sid.1)

Varför är det inte tillräckligt med sökande till utbildning inom omsorgen?
En bidragande orsak till detta kan vara att man inte far ägna sig åt det man utbildat sig för
och är intresserad av —att vårda människor. Den omtalade stressen i vården kan också
bidraga. Är man utbildad för att vårda människor vill man syssla med det.
Redan i dag är det problem att anställa utbildad personal inom omsorgen
Om omsorgen inte är attraktiv kommer kvalitn att sjunka ytterligare.
Vi anser att det snarast bör tillsättas en "utredning" som tittar på hur man löser dessa
problem.
Det är hög tid att vården anpassas efter dagens behov.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Hylte Anhörigförening
Monika Albrecht
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