
Man stänger en verk-
samhet inom äld-
reomsorgen med 

18 platser och öppnar en 
avdelning på Backavik med 
10 platser = minus 8. Sedan 
tar man 5 boendeplatser och 
gör om till växelvårdsplat-
ser och man tar ytterligare 
5 boendeplatser som ska 
öronmärkas för akuta/tillfäl-
liga behov. Du säger att vi 
får 10 nya platser men om 
vi tar det i punktform så blir 

det ju lättare att förstå:
 

Tja, vad ska vi säga – är 
det något att slå sig på brös-
tet för? Vi kanske tänker fel, 

Den process per-
sonalgruppen på 
Vikadamm Tillfällig 

vistelse nu genomgår är 
mycket plågsam. En verk-
samhet och arbetsplats som 
under många år erbjudit god 
kvalitet och arbetsmässig 
tillfredsställelse ska upphöra. 
Personalgruppen ska splitt-
ras, nya arbetsplatser har 
erbjudits och nya relationer 
med omsorgstagare och 
kollegor väntar. Vi har för-
ståelse för att personalgrup-
pen ifrågasätter ett förslag 
som så mycket förändrar 
arbetssituationen.

Insändaren vittnar om 
mycket frustration och att 
vi har en del ytterligare att 
reda ut, vilket vi får chans 
till under kommande möten. 
Syftet med personalgrup-
pens insändare är att väcka 
opinion mot beslutet att 
förändra fördelningen mel-
lan antalet tillfälliga platser 
och permanenta bostäder 
inom äldreomsorgen. Det 
syftet påverkar sakinnehållet 
i insändaren.

Vi gör här ett nytt försök 
att beskriva bakgrund 
och vad beslutet innebär: 
Äldreomsorgen måste 
förhålla sig till de beslut om 
resurser som politiskt tagits 
inför 2014. Det innebär 
oförändrade resurser till 
äldreomsorgen, trots behov 
av ökat antal bostäder 
inom särskilt boende. Det 
överskott som nämns för 
2013 kommer inte från 

äldreomsorgen utan är 
ett resultat av Individ och 
familjeomsorgens minskade 
kostnader för köp av platser.

Som verksamhetsansvarig 
har man ansvar att lyfta fram 
förslag där verksamhetens 
behov anpassas till tilldelad 
ekonomisk ram. Det förslag 
som blev till beslut i nämn-
den innebär att 10 kort-
tidsplatser omvandlas till 
tio permanenta bostäder på 
Backavik och att resterande 
8 korttidsplatser flyttas ut 
till fyra särskilda boenden. 
Fem av de åtta flyttas över 
till det särskilda boendet 
på Vikadamm och läggs på 
tomma platser där. De tre 
resterande korttidsplatserna 
förläggs på övriga särskilda 
boenden.

Sammanfattningsvis blir 
det sju nya permanenta 
bostäder och åtta kvarvaran-
de korttidsplatser. Därtill 
skapas ett specialistteam 
som till skillnad från tidigare 
försök nu får tilldelade re-
surser och riktiga förutsätt-
ningar. Sektorn kommer 
inte att ytterligare föra en 
diskussion om nedläggning-
en av Tillfällig vistelse på 
Vikadamm via pressen utan 
välkomnar alla berörd per-
sonal till kommande möten 
för en fortsatt dialog.

Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef Äldreomsorg

Lisbeth Tilly
Sektorchef Arbete, 

trygghet och omsorg

Plågsam process

Lördagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 

och riksdagsledamot 

på Café Magnolia, 

Handelsplats 

Älvängen.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla frågor och 
funderingar  
är varmt välkomna!
 
Lördag 25 januari kl 11.00-13.00 
Vi bjuder på fika!

Påverka din politiker - vad tycker du?

Paula Örn Christina 
Oskarsson

Tel: 0303-742113

E-post: sap.ale@telia.com
www.socialdemokraterna.se/ale

Välkomna!
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I Uppdrag Granskning 
fick Ale kommun kraftig 
kritik för sitt sätt att han-

tera den moderna tekniken i 
äldrevården.

Trygghetslarm i form av 
ett dörrlarm hade inte kon-
trollerats, vilket orsakade 
att en äldre man låg många 
timmar utomhus innan han 
blev upptäckt. Det framkom 
också underförstådd kritik 
att hemtjänsten borde gjort 
mer för den gamle i form av 
extra tillsyn.

Vad som inte kom fram 
i Uppdrag Granskning 
beskrev däremot Klöversjö i 
Alekuriren mycket bra i tid-
ningsartikeln vecka 3. Näm-
ligen att de anhöriga och 

den gamle fått erbjudande 
om ett så kallat korttids-
boende då han inte ansågs 
stabil nog att vara hemma. 
De anhöriga verkar då, till-
sammans med den gamle, ha 
avvisat detta erbjudande och 
tyckt att han skulle “få lov 
att bo hemma”?  Är detta 
påstående från äldrevården 
helt korrekt har Uppdrag 
Granskning valt fel fokus.

Jag har haft mina 
föräldrar i Ale kommuns 
äldrevård. Alternativet som 
erbjöds var ett äldreboende 
i närheten av Klockarängens 
ålderdomshem – inte att 
bo kvar hemma. På så vis 
ansåg hemtjänstpersonalen 
sig kunna sköta de gamla 

på bäst sätt.  Detta gjorde 
de med den äran, aldrig en 
miss, alltid på plats.

God vård och framför 
allt en god vilja att göra sitt 
allra yttersta kännetecknade 
hemvårdens arbete. Vi som 
var med om våra gamlas 
sista år i Ale kommuns äld-
revård glömmer aldrig den 
goda gärning – förutom allt 

arbete – som hemtjänstper-
sonalen lade ned.

Att som i det nu aktuella 
fallet lasta den redan an-
strängda hemvården genom 
att välja ett olämpligt boende 
och sedan ställa hemtjänst-
personalen till svars i SVT 
är fel väg. Ingen kan fak-
tiskt begära att få bo hemma 
“bara för att den vill”. Det 
måste övervägas om det är 
lämpligt.  

Här lastas hemtjänstper-
sonal och äldrevård nu för 
bristande teknik. Tekniken 
kan ju vara hur bra som 
helst, men den gamle kanske 
ändå inte kunde hantera 
den! Ale kommun har ju all 
ära i att inte helt hänge sig 

åt ny tekniks förträfflighet. 
Ingen teknik kan ju ersätta 
närhet och omsorg.

Vad hade hänt om 
hemtjänsten gjort det där 
återbesöket som ansågs fat-
tas? Den gamle kanske hade 
legat i sin säng och sovit 
gott...  Följden hade ju då 
blivit att personalen slösat 
bort flera timmar på besvär-
lig resa i vinterväglag (det 
var ju mitt i vintern) till den 
gamle i onödan! Ett så svårt 
dilemma kan ingen begära 
att hemvården ska behöva 
utsättas för.

Är det sant att den gamle 
bedömts och blivit erbjuden 
ett korttidsboende – då har 
Uppdrag Granskning, som 

inte nämnde ett enda ord 
om detta – indirekt svärtat 
ned en arbetsorganisation 
som redan gör sitt yttersta, 
för att möta alla gamlas 
svåra situationer.

 Inga Emanuelsson

brister i dokumentationen 
av hemtjänsten, kontroll av 
dörrlarmen, dokumentation 
av larmen samt uppföljning 
av beviljade insatser. Polis-
utredningen lades ned 2012 
då det inte gick att peka ut 
någon enskild person eller 
tillräcklig grund för allmänt 
åtal.

– För att åtgärda bristerna 
har kommunen bland annat 
köpt in tjänster från en be-
mannad larmcentral och an-
slutit sig till Göteborgs stads 
upphandlingsbolags avtal om 
inköp av analoga och digitala 
trygghetslarm. Vi har ock-
så i grunden reviderat vårt 
arbetssätt med dokumenta-
tion av utförda insatser inom 
hemtjänsten, säger Ellinor 
Seth, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård i Ale.

Vad som i detalj gick 
snett på olycksnatten har 
inte kunnat klarläggas från 
kommunens sida. När polis-
utredningen startade monte-
rades larmanläggningen ner 
i bostaden innan ansvarig 
expertis på kommunen kun-

de felsöka varför den inte 
larmat när mannen gick ut.

Saknar rapport
– Polisens utredningsavdel-
ning har tittat på larmet, 
men vi har fortfarande inte 
fått någon ordentlig rapport. 
Larmet utlöstes vid hem-
tjänstens nattbesök, men av 
okänd anledning kom ingen 
larmsignal då mannen läm-
nade sin bostad. Däremot 
fungerade de då en anhörig 
utlöste larmet på morgonen 
efter tillbudet. Vad vi själva 
har kunnat konstatera är att 
vi borde ha gjort en extra 
tillsyn eftersom mannen var 
mer orolig än normalt, säger 
Ellinor Seth.

Uppdrag granskning visar 
programmet på onsdag kväll 
och med respekt för den oro 
som kan uppstå bland de 
som idag har trygghetslarm 
kommer Ale kommun öka 
tillgängligheten.

– Vi kommer att vara flera 
som är nåbara på telefon ef-
ter sändningen för att svara 
på frågor från både anhöriga 

och vårdtagare. Som vi har 
nämnt har vi sett över både 
larmutrustning och rutiner 
sedan detta hände. I privata 
hem finns inte längre några 
dörrlarm, utan vi jobbar med 
tätare tillsyn när det är be-
fogat, säger Lisbeth Tilly, 
sektorchef för trygghet och 
omsorg i Ale och tillägger:

– Vi beklagar den tragiska 
olyckan och självklart res-
pekterar vi dotterns bild av 
vad som hände hennes far. 
Vi har tagit till oss av kriti-
ken och åtgärdat bristerna. 
Det var många tråkiga om-
ständigheter kring den här 
händelsen.

För att möta nyfiken-
heten och den eventuella 
orosom programmet kan 
medföra har Ale kommun 
valt att offentliggöra samt-
liga handlingar i ärendet 
kring den 83-årige mannen. 
Anmälningar, kritik, åtgärds-
program och hemtjänstens 
dokumentation finns till-
gängligt på kommunens 
hemsida.
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I Alvhem 1–2 februari kl 11-15 Mystiskt köttfynd i Surte

ALE. På onsdag tar SVT:s 
Uppdrag granskning 
upp ett antal fall om 
hur trygghetslarmen 
fungerar i Sveriges 
kommuner.

Ett exempel med tra-
gisk utgång är hämtat 
från Ale kommun.

Än i dag kan ingen be-
rätta vad som gick snett 
när en 83-årig man 
lämnade sin bostad, 
ramlade, bröt höften, 
förfrös och senare avled 
av sina skador.

Den händelse som Uppdrag 
granskning sätter fingret på 
ägde rum i slutet av novem-
ber 2010. En 83-årig man 
hade tidigare under hösten 
återvänt hem efter en sjuk-
husvistelse. Kommunens 
biståndsbedömare föreslog 
inledningsvis att mannen 
skulle flytta till ett korttids-

boende, men han och hans 
närmaste valde att få bo kvar 
i bostaden. Denna försågs 
med dörrlarm på samtliga 
utgångar. Dessutom hade 
83-åringen ett trygghets-
larm. Hemtjänsten bistod 
med matleveranser och 
medicinering. Tillsyn ägde 
rum varje natt och vid det 
aktuella tillfället var hem-
tjänsten på plats vid halv tre 
på natten. Mannen upplev-
des mer orolig än normalt, 
men lämnades utan åtgärd. 
Vad som sedan hände har 
inte kunnat klarläggas. Någ-
ra fler larm har inte utgått 
under natten. Ändå hittade 
en granne 83-åringen ut-
omhus strax före klockan 
sju på morgonen. På sjukhus 
konstaterades att han ramlat 
och brutit höften. Han hade 
en misstänkt hjärtinfarkt och 
var också kraftigt nedkyld. 
Två dygn senare avled man-
nen och dottern valde då att 
polisanmäla kommunen för 
grovt tjänstefel och vållande 
till annans död.

– Jag hade upplevt sto-

ra brister i omvårdnaden 
tidigare under hösten och 
gjorde min första anmälan 
till socialstyrelsen den 4 ok-
tober. Då gällde det felaktig 
medicinering. Jag noterade 
också tidigt hur nonchalant 
man hanterade larmen. Jag 
testade själv, inte bara den 
aktuella morgonen, att sätta 
igång larmet. Det var sällan 
någon som ringde tillbaka. 
Jag ger inte mycket för kom-
munens egen utredning av 
händelsen, då det finns tre 
olika versioner. Enligt mitt 
sätt att se det har det handlat 
om efterhandskonstruktio-
ner, säger Liselotte Berg-
gren, dotter till den avlidne 
mannen.

Brister i vården
Även Ale kommun anmälde 
händelsen till socialstyrelsen 
för brister i vården och om-
sorgen av mannen. I social-
styrelsens bedömning fram-
kom flera områden där Ale 
kommun fick allvarlig kritik. 
Det handlar om samord-
ningen med primärvården, 

– Kommuners trygghetslarm i fokus

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Hur fungerar trygghetslarmen i svenska kommuner? Sveriges television och Uppdrag granskning har 
utrett frågan. Ett olyckligt exempel finns hämtat från Ale kommun.

Ale under luppen
hos Uppdrag
granskning

SVT1 onsd kl 20

FAKSIIL: VECKA 3, 2014

Uppdrag granskning valde fel fokus
Vi som var 

med om våra 
gamlas sista år i 

Ale kommuns äldrevård 
glömmer aldrig den 
goda gärning – förutom 
allt arbete – som hem-
tjänstpersonalen lade 
ned.

Årsmöte
Centerpartiet Ale

Mötet inleds med fika och kl 19.00 
informerar bredbandssamordnare från Ale 
och Lilla Edet kommun, Per Persson, om 

bredband i Ale.

Samtliga Centermedlemmar kallas därefter till 
årsmötesförhandlingar med nominering.

Några av våra ärenden; val av styrelse, antagande 
av valprogram, fastställande av partiets valsedel till 

kommunvalet 2014.

www.centerpartiet.se/ale

Torsdag 23 feb kl 18.30
Aktivitetshuset i Älvängen 

Nomineringsstämma och 
information om bredband i Ale

vår matte liknar inte den 
man idkar i kommunled-
ningen, men å andra sidan, 
så går ju vår privata budget 
ihop.

När ni sedan, vid det 
årliga julbordet, stolta 
berättar att sektorn gått 
med överskott så kan vi än 
mindre förstå beslutet om 
nedläggning. Överskottet 
tackade ni oss för, vi säger 
bara varsågoda – det är re-
sultatet av överbeläggningar, 
minimering av vikarietill-
sättning, ändrade arbetstider 
och övertid under hela året 
så varsågoda, men tyvärr, vi 
delar inte er stolthet.

Det här med specialistte-
am har man redan provat, då 
hette det Hemrehab – som 
du vet – det fungerade inte 
särskilt bra. Man kan inte 
belasta hemtjänstpersonal 
till att utföra allt det som 
krävs i en rehabiliterings-
process. Det är t.ex. inte lätt 
att gångträna någon i en 

liten och ofta övermöblerad 
lägenhet när man varken har 
svängrum eller resurser (tid 
och personal) för det.

De 65 % du talar om som 
väntat på annat boende hos 
oss har ju gjort det för att 
de inte kunde vara hemma 
i väntan på plats. Så visst 
är det bra med 10 ”nya” 
boendeplatser men sen 
då? Stängning av Tillfällig 
vistelse innebär att ett flertal 
av dessa platser beläggs.

De övriga 35 % som varit 
hos oss har rehabiliterats 
och gått hem eller så har vi 
skött om dem tills dess att 
livet tagit slut. Var ska de 35 
% ta vägen? Jovisst ja, det 
var ju till de 5 platser som 
finns på befintliga boenden. 
Men när de 5 platserna är 
belagda med människor som 
inte kan gå hem då räknar 
man väl med att Aleborna 
ska dö i sådan takt att Ale 
kommun inte blir betal-
ningsskyldiga till sjukhusen 

runt om oss där skadade, 
sjuka, äldre Alebor ligger 
och väntar och upptar en 
akutplats?

Som sagt, vi är glada att 
vi inte räknar på samma sätt!

För att klara övergångs-
perioden så ska det finnas 
5-6 platser kvar på den 
stängda enheten där de 
”svåra” fallen som inte kan 
gå hem ska tas omhand. 
Det är rum i en korridor 
som i övrigt ska byggas om 
till kontor. Där finns ingen 
matsal eller för den delen, 
heller ingen personal. Det 
löser ni genom att belasta 
boendepersonalen och om 
det behövs, ta in vikarier, 
men det kanske vi inte ska 
tala så högt om för då får 
nog boendepersonalen 
skrämselhicka och de som 
redan bor där får ännu 
trängre vid matbordet. 

En liten undran: Var 
tog rätten till trygghet och 
värdigt liv vägen?

Vill ni ha lite tips från 
vanliga undersköterskor? 
Förmodligen inte, men här 
kommer ett par i alla fall:

Under 2013 har vi haft 
6 (!) chefer. Vad har det 
kostat? Räknar man med 
en ut- och infasningsperiod 
på minst 14 dagar då två 
personer gör en mans arbete 
så säger i alla fall våra matte-
kunskaper att det blir både 
dyrt och ineffektivt.

Eller, varför inte, ge 
personalen inom äldre-
omsorgen lite arbetsro, 
vettiga scheman och en 
skälig bemanning. För ni vet 
väl att en nöjd personal som 
mår bra jobbar bättre och 
därmed kostar mindre?

 Till sist – Hallå alla po-
litiker i nämnden – dags att 
vakna– förstår ni verkligen 
vad ni har beslutat och vilka 
konsekvenser det får?

Personalen på
Vikadamm Tillfällig Vistelse

Hur har du det med mattekunskaperna Ann-Sofie Borg?


