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Abstract
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The aim of this study is to decribe social care in homes for elderly mentally frail people and
by means of social-philosophical theories identify and analyse these in relation to practical
working in social care.
The quality study has been possible by the use of interviews with four care-workers and by
participant observation.
My opinion is that - regarding quality aspects - there isn´t enough time for care-receivers to
have support concerning social and existential care (activities in daily living such as have
community with others and to have meaningsful activities).
Another quality aspect is the professional way to behave which include respect and caring, to
create cinfidence and trust and to give individual support. The care-workers in this study have
described good examples of professional ways to behave.
In the interviews the care-workers describe the stress and frustration in their work due to the
introduction of independant economic result-units and that eldely people are getting more and
more demanding.
Undet these circumstances I can see a risk that the qualitity in social care will decrease.
Staff in homes for elderly mentally frail people need to get support and instruction in their
care work. Poteniality such as education in those issues is a matter of course as well as the
obvious fact that new working methods have to be created.
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1.     INLEDNING

1.1  Problembakgrund

Min första erfarenhet av äldreomsorgen var som vikarierande vårdbiträde sommaren 1970 på

ett ålderdomshem i Göteborg. I mitten av 1970-talet under åldersdomshemsföreståndar-

utbildningen var debatten, när det gäller institutionsvård och de negativa verkningarna av

hospitaliseringen som följd, intensiv.

  De äldre dementa personer som var i behov av "institutionsvård" under denna tid fick

komma till psykogeriatriska avdelningar på mentalsjukhusen. Därifrån har jag en del negativa

erfarenheter av situationer med dehumaniserande behandling. Men här väcktes också mitt

intresse och engagemang för de äldres situation i samhället.

  Med avinstitutionaliseringen på 1970-talet kom gruppbostäder att byggas. De första

gruppboendena var inom landstingets omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda. Ett

gruppboende är till för människor med ett stort behov av vård och omsorg. Det innebär att en

boende har en egen bostad eller en privat del i en större lägenhet eller villa, med gemensamma

uttrymmen med andra. På en gruppbostad ska den boende kunna bestämma själv och ha

inflytande över den hjälp som ges.

  Antalet personer över 80 år förväntas öka kraftigt de närmaste 10 åren enligt

befolkningsprognoserna. Med denna utveckling följer en ökning av demenssjukdomar, då

dessa blir allt vanligare i en hög ålder. Man räknar med att mellan 5-7% av människor över 65

år och 20% av alla över 80 år har någon form av demens (Melin Emilsson 1998).

 Sedan en tid tillbaka har äldreomsorgsfrågor stått i fokus och dagligen kan man läsa om

"krisen inom äldreomsorgen".

I kommunförbundets äldreberedning beskrivs hur t ex bristen på tid kan leda till att de äldre

inte får en tillfredsställande omsorg. Det talas också om att mer resurser måste satsas på

forskning och utveckling inom äldreomsorgsområdet.

  Sommaren 1998 antog riksdagen regeringens proposition (1997/98: 113), som nationell

handlingsplan för äldrepolitiken, med mål och inriktning för den framtida äldrepolitiken.

Målen är att de äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva

ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt samt ha

tillgång till god vård och omsorg.
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Förändringar i Socialtjänstlagen gjordes 1 januari 1998 då en ny bestämmelse infördes som

berör kvalitetsaspekten. Sol 7 a §: "Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.

För utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning och

erfarenhet" Lag (1997:313).  I en gruppbostad för dementa personer förmedlas omsorg, vård

och omvårdnad (Melin Emilsson 1998).  Min uppsats kommer att fokusera på omsorgsarbetet.

Socialt omsorgsarbete ges till människor i deras hem och vilka är i behov av stöd och hjälp

för att få vardagen att fungera (a.a). Syftet är att försöka hjälpa människor att bevara, förändra

och skapa livsstrategier. Omsorgsarbetet innebär en balansgång mellan omsorgstagarens

integritet och självbestämmande och ansvaret vi har att låta människor få leva ett drägligt liv

(Eliasson 1996).

  De ekonomiska nedskärningarna inom äldreomsorgen under senare år har enligt min

uppfattning lett till att den sociala omsorgen har fått stå tillbaka i alltför stor utsträckning. I

många kommuner pågår ett kvalitetsutvecklingsarbete i verksamheter för äldre. Att i detta

sammanhang försöka belysa kvalitet i  omsorgsarbete anser jag är angeläget.

1.2  Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att beskriva socialt omsorgsarbete på gruppbostad för dementa samt med

hjälp av socialfilosofisk teori identifiera och analysera kvalitetsaspekter i praktiskt

omsorgsarbete.

Följande frågeställningar avser att precisera syftet:

1. Vilka uttrycksformer tar sig den existentiella och sociala omsorgen i vardagsarbetet på

gruppbostaden?

2. Vilket utrymme ges i omsorgsarbetet till den existentiella och sociala omsorgen?

3. Vilka hinder finns för att ge de dementa en större meningsfullhet i tillvaron samt

gemenskap med andra?

4. Hur uppfattar personalen det etiska och relationistiska förhållningssättet i omsorgsarbetet?

1.3  Avgränsningar

Eftersom den tid jag hade till undersökningen var begränsad har jag valt ut ett gruppboende

och där utfört studien med hjälp av intervjuer med omsorgspersonal. Jag har även gjort

deltagande observation.

Jag har valt att studera personalens syn på de vardagliga sysslorna med de boende,

möjligheter till gemenskap och meningsfullhet i det sociala omsorgsarbetet på gruppboendet.
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Då kärnan i omsorgsarbetet är relationen - mötet med omsorgstagaren, vill jag försöka få en

bild av det relationistiska förhållningssättet.

1.4 Precisering av begrepp

Med demens menas en omfattande försämring av de psykiska funktionerna med symptom

som minnesstörning, förändrad personlighet, försämring av minne, intellekt och omdöme

samt svårigheter med praktiska uppgifter som t ex att klä sig och sköta den personliga

hygienen.

Social omsorg är enligt Blomdahl-Frej (1998) en samhällelig verksamhet som vill tillvarata

och främja svaga gruppers intressen. Social omsorg är ett kunskapsområde i stark utveckling

och består av ett verksamhetsfält, socialt omsorgsarbete och socialpedagogiskt arbete, vilket

riktas mot äldre, funktionshindrade samt personer som behöver stödinsatser utav social-

pedagogiskt slag (a.a).

I socialt omsorgsarbete är relationen omsorgspersonalens främsta arbetsredskap och arbetet

utgörs av  praktiska, sociala och existentiella dimensioner.

I det relationistiska förhållningssättet ska personalen eftersträva att se omsorgstagaren som ett

subjekt, ett Du. Men i vissa sammanhang kan det behövas att ta över beslut och handlingar

och en Det-relation uppstår. Personalen ska kunna balansera de två förhållningssätten i

omsorgsarbetet.

Omsorgsarbetet delas in i tre huvudkomponenter: praktisk, social och existentiell omsorg. För

att klara den praktiska sidan som omsorgstagare (hjälp med vardagliga bestyr m.m), är vi

beroende av personalens stöd. När det gäller den sociala och existentiella delen av

omsorgsarbetet handlar det dels om att kunna erbjuda möjligheter till samhörighet med andra,

dels kunna få ha en meningsfull uppgift på gruppbostaden.

Kvalitetsaspekterna i omsorgsarbetet är framtagna ur Blomdahl-Frejs socialhumanistiska

perspektiv och innefattar utrymme för social och existentiell omsorg samt ett etiskt och

relationistiskt förhållningssätt.

Social omsorg är ett svårt begrepp att beskriva i ord. Om detta har Eliasson (1996) sagt :

"...jag tror det är bra om omsorgsforskningen (i likhet med omsorgen själv) förblir ett ganska

så sv årf ångat, oavgränsat och svårdefinierat fenomen - ett område öppet för forskare från

olika discipliner..".(a.a, s 245).
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1.5 Tidigare forskning

Dagens omsorgsforskning startade på 1980-talet med feministisk, anglosaxisk

omsorgsforskning. Den behandlade den "informella omsorgen", med vilken menas den

familjelika omsorg som man trodde skulle vara bra för omsorgstagaren (Szebehely 1995).

De två amerikanska omsorgsforskarna Emely Abel - Margaret Nelson (a.a) kritiserade den

tidiga anglosaxiska omsorgsforskningen som innehöll två inriktningar. Den ena inriktningen

företräddes av forskare som betonade det praktiska arbetet och såg omsorgsarbetet som ett

kvinnoarbete fyllt med upprepande, monotona arbetsuppgifter. När det gäller den andra

falangen betonade dess företrädare omsorgens känslomässiga aspekter.  Båda inriktningarna

var alltför ensidiga enligt Abel och Nelson. Senare kombinerades dessa inriktningar och

omsorgsarbetet kom att ses som ett fysiskt och emotionellt arbete (a.a).

  Den skandinaviska omsorgsforskningen där Kari Waerness var förgrundsgestalt var samtida

med den tidiga anglosaxiska. Hon hade från början den formella omsorgen i fokus och

myntade begreppet "omsorgsrationalitet".

 Med det menar Waerness att omsorgsgivaren utför ett arbete där det ska finnas en förbindelse

mellan tanken, känslan och handen (Eliasson 1996).

Dagens omsorgsforskning vill lyfta fram och visa på omsorgens osynliga sidor, se

omsorgsarbetet som ett manuellt, intellektuellt och emotionellt arbete och belysa omsorgens

villkor utifrån hur organiseringen av arbetet är (Szebehely 1995).

Den finska omsorgsforskaren Leila Simonen ser omsorgsarbetet som ett mentalt arbete

(planering och ständiga omprioriteringar), emotionellt arbete (engagemang i den andres

problem) och manuellt arbete (olika konkreta arbetsuppgifter. Fisher - Tronto menar att god

omsorg bygger på konkret kunskap om omsorgstagaren, att det finns tid och materiella

resurser för att kunna utföra omsorgsuppgifterna. Dessutom krävs kvalifikationer för yrket

som ger en beredskap att möta omsorgstagare i olika situationer. Dessa förutsättningar måste

enligt Fisher - Tronto tillsammans vara uppfyllda (a.a).

1.6 Forskning kring omsorgskvalitet

De senaste åren har kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling varit ett aktuellt ämne inte minst

med ett ökande behov och krympande resurser i samhället. Kvalitetsaspekten finns sedan

1998 även inskriven i socialtjänstlagen. Att beskriva kvalitet i omsorgsarbetet har gjorts i

olika studier inom äldreomsorgen. Många av dessa studier har gemensamt att de:  "bygger på

de äldres tänkta eller faktiska upplevelser av hemtjänsten"  (Larsson 1993 s 25).
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I Grönroos modell för tjänstekvalitet är kvalitet uppbyggd av teknisk och funktionell kvalitet

(Eriksson 1998). Den tekniska kvaliteten handlar om verksamhetens innehåll.

I omsorgsarbetet kan det röra sig om olika metoder och arbetssätt, t ex fördelningen mellan

praktiskt och socialt stöd. Den funktionella kvaliteten är hur arbetet utförs, t ex

förhållningssättet. Man kan se den tekniska och funktionella kvaliteten som en helhet, som

utgörs av den tjänst  som  omsorgstagaren får (a.a).

  Omsorgsarbetet ses som ett manuellt, intellektuellt och emotionellt arbete. Den emotionella

aspekten handlar om ett engagemang i omsorgstagarens livssituation. Omsorgsgivaren har

också en önskan att få känna sig omtyckt av omsorgstagaren som en bekräftelse på att arbetet

är utfört på ett bra sätt. I en studie av Ingvad -  Olsson (1999) studerades det känslomässiga

utbytet av omsorgskvalitet i hemtjänsten. I omsorgsarbetet, som studien visar, tycks

omsorgsgivaren och omsorgstagaren ha ingått ett "komplicerat utbytesförhållande där man

inte bara påverkar varandra praktiskt utan också känslomässigt" (Ingvad - Olsson,

1999 s 20).

När det gäller det känslomässiga utbytet och omsorgskvaliteten i hemtjänsten förordas "...en

öppnare diskussion och en friare kommunikation i arbetsgrupperna kring förväntningar på

och upplevelser av omsorgsarbetet (a.a s 23). Innehållet i omsorgsarbetet påverkas av denna

process, då det finns stora skillnader i förväntningar på detta utbyte.

Dessa förväntningar kan göra att konflikter uppstår vilka kan komma till uttryck i

maktutövning eller underlåtenhet. Sociala konstruktioner har en stor betydelse då

omsorgsgivaren hanterar de ömsesidiga förväntningarna.

Med sociala konstruktioner menas den bild som skapas för att omsorgsgivarens "handlingar

ska få ett berättigande genom den mening hon tillskriver vårdtagarens handlingar" ( Ingvad &

Olsson 1999 s 17).  På så vis kan omsorgsgivaren hantera konflikterna i utbytet och en balans

upprättas.

  Genom attribution (en mening som tillskrivs omsorgstagaren) skapas sociala konstruktioner

som gör att omsorgstagaren tilldelas negativa egenskaper, t ex den "besvärliga

omsorgstagaren". Detta medför att omsorgsgivaren kan legitimera handlingar som strider mot

en god omsorg och attributionen kan leda till brister i omsorgen (a.a). En fråga som Ingvad -

Olsson ställer sig är hur omsorgsgivaren kan frigöra sig från attribution i omsorgsarbetet. Ett

sätt som de förordar är att förväntningar och upplevelser av omsorgsarbetet behöver lyftas

fram och diskuteras i arbetslagen.
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1.7 Kunskapsområdet - social omsorg

Omsorg är ett mångtydigt och svårfångat begrepp och att beskriva omsorg i ord är ingen enkel

uppgift men följande rader kan kanske ge en inblick i vad det handlar om:

Efter ett antal veckor märkte jag att Sven inte duschade och knappt tvättade sig.

Jag ville gå varsamt fram, inte kritisera och bemästra honom. Jag hade tänkt mig

att detta, att ta ett bad, skulle bli en skön och positiv stund för honom som han

gärna ville fortsätta med. En dag köpte jag en badhandske för massage och

kroppstvätt till Sven i present. Jag kom hem till Sven och sa naturligt: Nu tänker

jag tappa i vatten i badkaret med badskummet du har, så att du kan pröva badhandsken.

Under tiden du sitter i badkaret, lagar jag en varm smörgås till dig och lägger fram

rena kläder. Om du vill kan jag skrubba dig på ryggen och tvätta ditt hår.

Om han ville! (Topor, 1995  s 102).

  Eriksson använder Von Otters uttryck för att förklara social omsorg:

"Omsorgen ligger i att jag utför vardagssysslorna så att de passar Dig... Omsorg är inte

något man gör utan hur man gör något" (Eriksson, 1994 s 24). Omsorgen uttrycks därmed

som ett förhållningssätt.

  Blomdahl-Frej (1998) beskriver social omsorg som ett kunskapsområde i stark utveckling.

Närliggande akademiska områden är bl.a sociologi, psykologi, socialt arbete, pedagogik och

filosofi. Även kunskaper från vårdvetenskapens område gränsar till social omsorg. Den

värdebas som social omsorg grundar sig på utgörs av solidariteten och alla människors lika

värde samt det ansvar som samhället har för dessa grupper. I den verksamheten ska svaga

gruppers intressen tillvaratas och främjas. (a.a). Social omsorg är menar Tuulik-Larsson

(1998) att ge omsorg om hela människans livsvärld.

  Omsorg är ett omfångsrikt begrepp som först uppkom för att markera att utvecklingsstörda,

handikappade och äldre inte i första hand hade behov av medicinsk behandling (Eliasson,

1996).

  I boken "Omsorgens skiftningar" citerar författaren Roger Qvarsell så här:

"Många människor, utvecklingsstörda, handikappade och gamla behöver inte i första hand

vård som syftar till behandling utan omsorg som hjälper dem att leva sina liv..."(Eliasson,

1996 s 239). Vad man vill är att skapa drägliga livsvillkor utifrån den enskilda människans

situation.

  Omsorg härstammar från det tyska ordet sorgen, som betyder att bekymra sig om och att visa

omtänksamhet om en annan människa (a.a).
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Marta Szebehely skriver i "Vardagens organisering" (1995) att omsorg är synonymt med att

sörja för (att hjälpa och ta hand om) och att sörja med (att känna för och med en annan

människa). Det handlar om att lägga ned energi på en annan människas livssituation genom

att höja dennes livskvalitet.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Val av teorier och teorikritik

Jag har valt att använda mig av ett socialfilosofiskt, teoretiskt perspektiv som Blomdahl-Frej

(1998) kallar "socialhumanistiskt". Relationen mellan omsorgstagaren och omsorgsarbetaren

är centralt i socialt omsorgsarbete, som utgörs av praktiska, sociala och existentiella

dimensioner. Jag också valt att utgå ifrån de etiska aspekterna som bl.a Lingås (1998) har

beskrivit. Eliasson, (1996) tar upp en konflikt som omsorgspersonalen kan hamna i, nämligen

ansvar vi har för andra och respekten för den enskilde, vilket benämns "omsorgens väsen".

Topor (1995) anser att denna motsättning är det unika i omsorgsarbetet vilketkräver

"förhandling" mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Förtrogenhetskunskap eller

praxiskunskap, som belyses av Eliasson (1992) och Molander (1993) uppstår genom att

möjlighet och tid ges till reflektion över omsorgshandlingar. Jag har även min utgångspunkt i

Ringsby-Jansson (1998) som pekar på det specifika med omsorgsarbete på gruppbostad,

Melin-Emilsson (1998) om vardagsarbetet på gruppbostad samt Tuulik-Larsson (1998) om att

äldre  människors hem ger existentiell trygghet. I avsnittet kvalitetsaspekter har jag utgått

ifrån Larsson (1993) och hans beskrivning av arbetstillfredställelse och kvalitet.

 Anledning till att jag valt dessa teorier är att både etiska och relationistiska kompetenser

ingår i den förtrogenhetskunskap till vilket omsorgsarbetet räknas. De olika teoretiska

utgångspunkter som jag använt mig av kan möjligen ge ett något splittrat intryck, men de vill

tillsammans ge den teoretiska grund som socialt omsorgsarbete vilar på.

2.2 Socialt omsorgsarbete

Socialt omsorgsarbete utövas till människor med olika funktionshinder och som är i behov av

stöd och hjälp för att få vardagen att fungera i sina hem (Blomdahl-Frej, 1998).

Omsorgsarbetaren, menar Blomdahl -Frej, tillsammans med omsorgstagaren skall " ...bevara,

utveckla, förändra, skapa livsstrategier för och i olika livssituationer"  (Blomdahl-Frej s 19

1998). Omsorgsarbetet delas in tre huvudkomponenter: praktisk, social och existentiell hjälp.

Med det menas att förutom att få hjälp med olika vardagliga bestyr behöver omsorgstagaren

få uppleva samhörighet med andra och att få uppleva meningsfullhet i sitt liv.

Blomdahl - Frej menar att arbetet har en konkret sakdimension och en mellanmänsklig

dimension. Relationen är omsorgspersonalens främsta arbetsredskap.
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Nödvändiga förutsättningar för att omsorgsarbetet skall kunna leva upp till idealbilden av

omsorg är att det finns en personlig kunskap om omsorgstagaren och den aktuella situation

som han/hon befinner sig i. Eliasson uttrycker det så här: "...omsorgsarbete värt namnet

förutsätter det slags kunskap som bara kan växa ur den egna praktikern och som rymmer

kännedom om den enskilda hjälpbehövande människan, hennes livshistoria, vardag och

drömmar"  (Eliasson, 1992 s 217).

  Szebehely säger följande om omsorgsarbete: "...det är praktiska sysslor utförda med

noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person" (Eliasson, s 22 1996).

Omsorgsfulla handlingar, är enligt Eliasson (1992), handlingar som utförs grundligt, noggrant

och med eftertanke. Det måste finnas tid för att utföra omsorgshandlingar. Förtrogenhets-

kunskap, praxiskunskap eller tyst kunskap är olika uttryck som används för den kunskap som

kan vara svår att beskriva i ord, dit omsorgsarbetet räknas. Den tysta kunskapens fader kallas

Michael Polanyi som i boken The Tacit Dimension (1967) myntade begreppet "tacit

knowledge" (tyst kunskap).

  Eliasson (1992) använder sig av begreppet praxiskunskap och menar att kunskapen är ohörd,

tystad eller

undertryckt och det är viktigt att "sätta ord" på den. Denna praxiskunskap uppstår genom att

möjlighet ges till reflektion över de erfarenheter som är gjorda i t ex omsorgsarbetet.

För att utveckla praxiskunskapen är det viktigt att omsorgsgivaren ges tid och möjlighet att få

prata om de händelser och upplevelser som hon är med om i sitt dagliga arbete. Genom att

prata och reflektera om dessa blir de till erfarenheter som sedan ger omsorgsarbetaren en

handlingsberedskap för hur hon skall agera i liknande situationer.

  Reflektion är att ta ett steg tillbaka för att se och tänka över för att få perspektiv på en

situation. För att det ska vara möjligt behövs det "passiv tid" som ger möjlighet och utrymme

till eftertanke (Molander 1993).

2.3 Omsorgsarbete på gruppbostad

Det sociala omsorgsarbetet befinner sig i ett spänningsfält mellan två kulturer: en verksamhet

med givna regler, kultur och tradition (institutionen) och hemmets subjektiva värld. Hemmet

kan ses som en institutionellt definierad arena och en privat arena. Denna mellanform innebär

ett gränsland mellan beroende och oberoende (Ringsby-Jansson 1998). Tuulik Larsson (1998)

menar att hemmet är den del av vår livsvärld som vi är mest förtrogna med och där vi kan

bibehålla vår autonomi, integritet och vårt människovärde. I människors hem finns vanor och

rutiner som man förvärvat under sitt liv.
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Det är viktigt att äldre kan få ha kvar vardagslivets kvaliteter. Det ger dem en existentiell

trygghet, makt över sin vardag och möjligheter att känna mening i livet.

  Gränsen mellan makt och hjälp kan ibland vara hårfin. Makt kan behöva användas för att

hjälpa, men det finns situationer då makt kan missbrukas på ett sådant sätt att omsorgstagaren

kränks. Då personalen inte alltid är medveten om sin makt kan det vara svårt för dem att skilja

sina egna behov ifrån dens som de skall stödja. Det kan då vara lätt att som personal överföra

sina egna övertygelser om exempelvis hur ett hem skall utformas. Omsorgstagaren kan då

känna sig främmande i sitt eget hem ( Ringsby-Jansson 1998).

  Omsorgsarbetet i gruppbostaden är specifikt då det sociala omsorgsarbetet sker detta

spänningsfält mellan den offentliga omsorgsverksamheten och hemmet. Ringsby-Jansson

menar att det måste utvecklas nya arbetsformer där människor kan få stöd i sitt boende och

vardagsliv.

  Institutionens mål är att ge stöd till den enskilde och det kan sätta gränser runt en individs

agerande. Rutiner, fasta tider o.dy blir några av de medel som används för att underlätta

arbetet.

De mellanmänskliga relationerna i de dagliga göromålen tillsammans med den fysiska

miljöns utformning har kallats för gruppboendetanken. Detta har av Melin Emilsson (1998)

beskrivit så här: "Den fysiska miljöns utformning liksom de boendes deltagande i det dagliga

livets sysslor utgör basen för en tillvaro som i sig skall ha en bibehållande effekt på de

kognitiva funktionerna och en dämpande inverkan på tillstånd präglade av förvirring, oro och

ångest" (a.a., s 66)

  Vad hon bl.a har kommit fram till i sin studie är att gruppboenden ofta präglas av passivitet

och ensamhet. Hon kategoriserar in personalen i två olika grupper: "de besvikna " och "de

som orkar" utifrån respektive förhållningssätt till arbetet. Hon konstaterar att det är de

praktiska handlingarna som ägnas mest tid i förhållande till annan sysselsättning och TV-

tittande är en vanligt förekommande aktivitet. Utifrån Melin Emilssons studie kan sägas att

den personalgrupp som tillhör "de som orkar" genom sitt förhållningssätt får som hon

uttrycker: "de som vandrar, ropar och upprepat frågar gör det i betydligt mindre omfattning.

Den annars så påtagliga passiviteten märks inte heller på samma sätt" (a.a., s 265).

  Arbetet med dementa är fysiskt och psykiskt krävande. Förmågan att "läsa av" och förstå de

dementas behov är det viktigaste men också det svåraste i arbetet. Personalen på

gruppboendet saknar ofta arbetsledare på plats och det gör att de har en frihet att utforma

arbetet och Melin Emilsson menar att personalen då bara har sig själv att förlita sig till.
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Hon anser att det är personalens attityder, kunskaper och förhållningssätt som  behöver

förändras och att det behövs utbildning, stöd och handledning för att utveckla ett

professionellt förhållningssätt. Avslutningsvis konstateras att "gruppboendemiljöerna

domineras av förhållanden som gruppboendeverksamheten kan sägas vara skapad för att

undvika" (a.a., s 291).

2.4 Omsorgsmoral

Om den moraliska princip om ansvaret för de svaga har den danske moralfilosofen Uffe Juul

Jensen (1991, s 94) sagt att alla relationer mellan människor präglas av makt och beroende:

"...när vi står inför individer och grupper som är beroende av oss, som vi har makt över, då

handla utifrån den enskildes eller gruppens synvinklar och intressen".

  Max Weber har beskrivit maktaspekten som kan användas för att hjälpa och för att skada.

Weber definierar makt som den möjlighet som finns att genomdriva sin vilja i en social

relation om så skulle behövas även vid motstånd. Det kan bli svårt då den som hjälper och den

som får hjälp har olika åsikter om hur man ska gå tillväga för att nå målet. Det handlar om en

ojämlik maktbalans till nackdel för den som får hjälpen, eftersom han/hon är i ett underläge

genom sin beroendeställning (Månsson 1998).

  Lingås (1998), som har behandlat etiska sidor av omsorgsarbetet, betonar vikten av att

påminna sig om att då man går över tröskeln till omsorgstagarens hem är det en privat sfär

som man befinner sig i. Det är en svår konst, menar Lingås, att befinna sig i denna privata

sfär, utan att upplevas som för påträngande. Att tänka på att uppträda som en gäst och att

omsorgstagaren får vara herre i sitt hus är en bra utgångspunkt. Omsorgsarbetaren hjälper

kanske med det mest "intima och livsnödvändiga handlingar"(a.a, s 36) som i sig är

kränkande. Lingås har uppfattningen att för att göra det krävs "känsliga antenner och en

individuell anpassning". Vad det handlar om i förhållningssättet, är enligt Lingås, att "läsa"

situationen för att förstå vad omsorgstagaren vill tala om. I omsorgsarbetarens yrkesroll ligger

en auktortitet (makt) som är omedveten och som kan komma till uttryck på olika sätt. Att bli

medveten och påmind om denna makt måste vara en nödvändighet för att utveckla

omsorgsarbetet.

2.5 Socialfilosofisk teori

Gunborg Blomdahl Frejs socialhumanistiska perspektiv bygger på Martin Bubers

socialfilosofi om två motsatta relationstyper: Jag-Du och Jag-Det relationer.
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I en Jag-Du relation upplever människan gemenskap och vår identitet skapas. Vi blir

människor i relation med andra. Relationen är omsorgstagarens främsta arbetsredskap och

denna äger rum i hemmiljö eller andra vardagslivsmiljöer (Blomdahl-Frej 1998).

  Ett professionellt förhållningssätt i omsorgsarbetet innebär att man ska eftersträva att se

omsorgstagaren som ett subjekt, Jag-Du relation. Man ser till hela människan och relationen

kännetecknas av en ömsesidighet. Vi måste ha upplevt en Jag-Du relation för att få helhet,

sammanhang och mening i livet (a.a).

  När det gäller motsatsen, Jag-Det relationen, utmärks den av ett subjekt-objekt förhållande,

där Duet blir ett Det eller ett ting. Relationen är ensidig och saknar dialog. Blomdahl-Frej

anser att "en Jag-Du relation är ett mål i sig medan  Jag -Det relationer används som medel

för att uppnå ett mål"  ( a.a s 24).  I socialt omsorgsarbete, som i övriga livet, måste det finnas

Jag-Det relationer. Det kan i vissa sammanhang vara nödvändigt  att ta över beslut och

handlingar från omsorgstagaren. Det kan t ex vara svårt att förstå eller aktivt delta i en dialog

eller konkret handling (a.a., s 24). Man måste kunna balansera mellan de två

förhållningssätten i olika situationer i omsorgsarbetet. Jag-Du relationer måste få utrymme att

utvecklas och Blomdahl-Frej menar att denna relationskunskap behöver fördjupas, istället för

att ta över och lära av andra närliggande yrkesgruppers metoder. Blomdahl-Frej anser att för

att utveckla det mellanmänskliga förutsättningen är att det finns en ömsesidighet i relationen.

Det kan vara svårt att åstadkomma eftersom omsorgstagaren är i en beroendeställning vilket

leder till ett ojämlikt förhållande. Blomdahl-Frej anser att man bör eftersträva en sådan

självkännedom att man som omsorgsarbetare vet när man är autentisk eller spelar en roll (a.a).

  Eliasson (1992) skriver om det mellanmänskliga som utgörs av en särdimension i

människans tillvaro. Det är det mellanmänskliga som utgör kvaliteten omsorg i människors

möten.

"Det mellanmänskliga är något som i varje situation kräver ett nytt ställningstagande, en

uppmärksamhet på vad just den situationen kräver när vi står inför en annan människa som

ett Du och inte som ett Det (Eliasson, 1992 s 17)

2.6 Omsorgens väsen

I omsorgsrelationen finns en motsättning mellan den uppgift som ska utföras och den person

som omsorgsarbetaren möter, vilket leder till ett förskjutet maktförhållande.

Eliasson (1996, s 83) uttrycker det så här: ". ..å ena sidan respekten för den enskilda, unika

människan, hennes självbestämmande och integritet och å andra sidan det kollektiva och

individuella ansvar vi människor har för varandra..." .
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  Omsorgspersonalen hamnar lätt i konflikten mellan ansvar för andra och respekten för den

enskilde.  Eliasson har kopplat denna konflikt eller motsättning till människosynen som

handlar om att se människan både somsubjekt och objekt (a.a). Hon menar att människan är

ett aktivt självbestämmande subjekt och även beroende av andra . En objektsyn på

omsorgstagaren kan innebära att det ansvar man har slår över i omyndigförklaring och en

förmyndaraktig inställning. Om man däremot har en subjektsyn kan omsorgstagarens

självbestämmande resultera i oengagemang och underlåtenhetssynder. Eliasson menar vidare

att istället för att hamna i antingen den ena eller den andra synsättet så ska principiella

lösningar undvikas. Hon anser att denna motsättning, som hon kallar för "omsorgens väsen"

skall vara levande. Denna motsättning är kanske det unika i omsorgsarbetet men också det

svåraste att hantera. För att lyckas med detta krävs ett ömsesidigt givande och tagande där två

personer accepterar varandra och inte vill tvinga till sig makt utan att förhandla sig fram till en

lösning (Topor 1995).

2.7 Kvalitetsaspekter i omsorgsarbetet

För varje omsorgstagare som får en tjänst utförd måste en strävan vara att tjänsten skall vara

av god kvalitet för just den människan i en aktuell situation (Eriksson 1998). Kvalitetssäkring

som är ett vanligt sätt att "mäta kvalitet" handlar först om att identifiera kriterier som kan

utgöra kvalitetsfaktorer och bestämma i vilken omfattning som kriterierna måste förekomma.

Nästa steg är att verksamheten mäts utifrån kriterierna och att resultatet ställs mot en standard

(Eriksson 1998).

  I en undersökning om kvalitet i hemtjänsten har Larsson (1993)  beskrivit sambandet mellan

arbetstillfredsställelse och kvalitet. Ett antal faktorer som mått på arbetstillfredsställelse i

omsorgsarbetet, menar Larsson, är följande: stress och risk för utbrändhet, fysisk belastning -

tunga lyft, arbetsställningar, kontakt med de äldre, social status, låg yrkesidentitet,

uppskattning/beröm, kontinuitet, inflytande, arbetskamrater, arbetsledning, brist på

information och kommunikation, utbildning och utvecklingsmöjligheter (Larsson 1993). I en

rad studier har pekats på att " inflytande och medbestämmande tillsammans med samarbete i

gruppen tenderar att ha en positiv inverkan på vårdkvalitet".

(Larsson 1993 s.109).
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3. METODDEL

3.1 Val av datainsamlingsmetoder

Min utgångspunkt är en kvalitativ metodansats eftersom jag vill kunna förstå och få en

djupare inblick i en avgränsad och specifik företeelse. Jag har gjort en fallstudie där målet har

varit att beskriva omsorgsarbetet utifrån personalens uppfattning samt att identifiera

kvalitetsapekter med hjälp av intervjuer och i viss mån deltagande observation.

  Vid fallstudier avses att undersöka avgränsade och specifika miljöer där målet är att ge en

helhetsbeskrivning av processen (Robson-Colin 1995). Bell (1995) menar att styrkan med

fallstudier är att den gör det möjligt att fokusera på en viss företeelse och att se vad som

inverkar på denna.

  De metoder jag har använt är halvstrukturerade intervjuer med fyra av personalen och en

dags deltagande observation. För att få en djupare förståelse av ett fenomen anser jag att

intervjuer och deltagande observation kan komplettera varandra. I intervjuerna fanns

möjlighet att följa upp frågor som uppstått under observationen. En av frågeställningarna

handlade om att få bilder av det relationistiska förhållningssättet. Genom den deltagande

observationen kunde jag få en egen uppfattning av denna "bild" som inte går att få genom

intervjuer. Man har också genom deltagande observation en möjlighet att se det som de

inblandade inte själva är medvetna om. Vid halvstrukturerade intervjuer gör man på förhand

upp frågeområden, men enligt Robson (1995) är man som intervjuare: "...free to modify their

order based upon her perception of what seems most appropiate in the context of the

´conversation´..." (a.a s 231). Man kan också, menar Robson, ändra på ordvalet, göra

förtydliganden och även: "...leave out particular questions which seem inappropriate with a

particular interview or include additional ones..."(a.a s 231).

  Svensson-Starrin (1996) anser att ett av målen för deltagande observation är att få

"omsorgsfulla avbildningar, den täta beskrivningen av det studerade fenomenet..." .(a.a s 14).

Deltagande observationen gav mig en autentisk skildring av hur en dag på ett gruppboende

kunde se ut. Genom olika mötesituationer mellan personalen och de dementa fick jag en

närvarohetskänsla som inte en intervju kan ge.

3.2  Metodbeskrivning

Jag började med deltagande observation under en dag eftersom dels jag fick en bild av

vardagslivet på gruppbostaden dels personalen fick en möjlighet att lära känna mig.
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Jag hade också tänkt följa upp med en del synpunkter senare under intervjun. Deltagande

observation utfördes under en dag på gruppbostaden då jag kom på morgonen och deltog i

den gemensamma frukosten. Eftersom jag enbart var med under en dag på gruppbostaden

valde jag av integritetsskäl att inte gå in i omsorgstagarnas lägenheter och deltog därför inte i

det praktiska omsorgsarbetet.

  Robson-Colin (1995) talar om vikten vid deltagande observation att hitta en roll i gruppen.

Även Melin-Emilsson (1998) beskriver i sin studie om hur hon hittade sin roll: "Jag

upptäckte ganska snart att platsen vid diskbänken var utmärkt för en deltagande observatör"

(a.a., s 87). Att hitta en roll i gruppen för mig fungerade bra och jag försökte att tänka på att

växla placering i gruppbostaden t ex då jag satt vid matbordet eller stod vid diskbänken. Det

fanns några arbetsuppgifter som att duka av matbordet och sätta in i diskmaskinen. Jag tittade

i fotoalbum tillsammans med en omsorgstagare eller satt och pratade med några

omsorgstagare. En del tog spontant kontakt, andra var lite mer avvaktande men framåt dagen

fanns det omsorgstagare som ville ha min hjälp.

Jag valde att åka ifrån gruppbostaden vid lunchen för att ta rast och få lita andrum, samtidigt

som personalen och omsorgstagarna fick vara ifred med sin måltid.

Att kunna ta pauser och gå ifrån för att anteckna gjorde jag dels under lunchen då jag

sammanfattade förmiddagen dels vid raster som t ex toalettbesök. Om att använda toaletten

för att göra noteringar har Szebehely (1995) och Melin Emilsson (1998) beskrivit i sina

avhandlingar.

  Personalen var intresserad av min uppsats och jag fick många frågor kring detta. Det fanns

en stor förväntan på vad det skulle resultera i.

  Innan intervjuerna gjordes en pilotintervju med en del av frågorna som därefter justerades.

Intervjuerna genomfördes under en dag med två av personalen som intervjuades på

förmiddagen och de två återstående på eftermiddagen. Den första intervjun tog 1 ½ timma och

de tre andra en dryg timma var. På hemresan talade jag in på band mina upplevelser och

tankar och jag renskrev alla intervjuerna efter någon dag. En genomläsning av metodlittertur

och metodbeskrivningar i avhandlingar gav en bra vägledning i samband med den empiriska

delen av uppsatsen. En god hjälp var Boel Berners avhandling  Kunskapens vägar (1989) och

hennes utförliga metodbeskrivning. Framförallt hennes redogörelse för kodning och analys

har jag haft stor nytta av.

Det empiriska materialet lästes igenom flera gånger och utifrån intervjuguidens teman A, B, C

och D (se bilaga 2) fanns underrubriker som färglades så att det gick lättare att utläsa i texten.

Så småningom skapades olika temarubriker som blev det slutgiltiga resultatet.
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Under hela uppsatstiden har jag fört dagbok vilket framförallt har varit värdefullt då jag skrev

metodavsnittet och analysdelen.  Dagboken är bra att  kunna använda vid planeringen och

organiseringen av uppsatsen men också värdefull för att skriva ned tankar och frågor som har

dykt upp under arbetets gång.

3.3  Urval

Då jag arbetar på ett vårdgymnasium som lärare kommer jag i kontakt med personal som är

handledare åt elever på omvårdnadsprogrammet under den arbetsplatsförlagda delen av

utbildningen. Mitt önskemål var därför att välja ett gruppboende som inte ligger inom det

geografiska område där vi har elever och som hade kommit en bit på väg i sitt kvalitetsarbete.

Via en av kursdeltagarna på magisterkursen i socialt arbete fick jag kontakt med det aktuella

gruppboendet. Kontakt togs med verksamhetsansvarig som var intresserad av att delta i

studien. Därefter skickades ett brev till personalen (se bilaga 1) och i samband med ett

personalmöte på gruppbostaden informerade jag om min uppsatsplaner. Att få fyra frivilliga

ur personalen att ställa upp var inga problem.

  Jag har gjort ett strategiskt urval med  en undersökning av en liten relativt homogen grupp

(minimering) av personalen på gruppboendet. När det gäller strategiskt urval söker man efter

en viss sorts kunskap (Bell 1995). Väl genomtänkta intervjuer med ett fåtal strategiskt utvalda

personer kan ge detaljerade och rika insikter om ett fenomen (ur nätverksföreläsning 1998-11-

15 av Anna Meeuwisse).

  Gruppen som intervjuades bestod av fyra av personalen vilka alla hade arbetat under lång tid

inom verksamheten. På det aktuella gruppboendet hade tre av fyra arbetat sedan starten för

nio år sedan och den fjärde började 1 ½  år senare. Två hade vårdbiträdeskurs, de två övriga

hade gymnasieutbildning motsvarande undersköterskenivå. Personalgruppen kännetecknades

av att ha en likartad inställning till arbetet och i sitt förhållningssätt gentemot de äldre

dementa personerna. Valet av utgångspunkten, minimering, gjordes för att kunna mer gå på

djupet och på så vis bättre kunna förstå det som skulle studeras.

3.4  Metodologiska reflektioner

Under den deltagande observationen och intervjuerna möttes jag ett positivt bemötande av

personalen vilket underlättade att studien kunde genomföras.

Beroende på det långa reseavståndet till gruppbostaden gjordes endast en heldagsobservation.

Om jag hade haft fler dagar skulle jag ha försökt att göra deltagande observation i

omsorgstagarnas lägenheter, för att få fler "bilder" av det relationistiska förhållningssättet.
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Tänkbart hade varit att följa de fyra som intervjuades, nu blev det bara två som arbetade vid

mitt observerande. Om någon som saknat kännedom om området skulle ha gjort en

motsvarande studie hade det troligtvis behövts en längre observationstid.

Det var inga svårigheter att få personalen att berätta om sitt arbete utifrån de olika teman (se

bilaga 2) som låg till grund för intervjuerna. Dessa uppstod utifrån uppsatsens syfte, fråge-

ställningar och var delvis teoretiskt genererade. Alla var mycket tillmötesgående och jag

upplevde att personalen kände sig uppmärksammad eller som någon sa: "Tänk att få sitta ned

och berätta om sitt arbete och att någon är intresserad av att höra det". Många ville gärna

fortsätta att prata vilket också gjordes och jag fick sätta på bandspelaren ett par gånger efter

avslutad intervju. Det som jag upplevde som en svårighet var tidspressen av att hinna med

intervjuerna på en dag . Frågorna fungerade i stort sett bra men de var lite för många vilket

medförde att jag under intervjuns gång valde bort en del då dessa redan hade besvarats i ett

tidigare sammanhang.

  Jag är väl insatt i ämnet vilket kan ses både som en fördel och en nackdel. En fördel var att

kunna komma med uppföljningsfrågor och tränga djupare in i ämnet. Starrin/Svensson (1996)

påpekar följande när det gäller att dela samma erfarenheter: "Att dela denna upplevelse på ett

personligt sätt kan uppmuntra intervjupersonerna att fortsätta rekonstruera sina egna

upplevelser på ett mer personligt plan" (a.a., s 65). De anser vidare att vid tolkningen

förutsätts en förförståelse som är en viktig hermeneutisk princip. De menar att en

bakgrundskunskap är viktig men att man också ska vara öppen för att fånga in den "nya"

kunskapen. En nackdel med att vara väl insatt i ämnet är viljan att diskutera istället för att

intervjua och vid något tillfälle hade intervjun karaktären av ett samtal. Det är också lätt, som

i mitt fall, att hamna i lärarrollen och vilja tala och föreläsa om ett för mig angeläget ämne.

  Vid kvalitativa studier används andra medel för att bedöma tillförlitligheten än t ex vid

kvantitativa. Starrin/Svensson (1996) anser att beskrivningen ska vara noggrann och

detaljerad med omfattande och innehållsrika citat för att öka uppsatsens tillförlitlighet. För att

öka validiteten  kan materialet återföras till gruppen så att de intervjuade kan ge synpunkter

(a.a). Om vikten av att konfrontera intervjuerna med gruppen har Berner (1989) också den

uppfattningen att det är för att kontrollera sanningshalten. Personalen som intervjuades fick

läsa sammanställningen av empiridelen och komma med synpunkter.

Ett personligt besök på gruppbostaden, där min sammanställning kunnat diskuteras med de

inblandade, hade ut validitetssynpunkt varit att föredra men av tidsskäl var inte det möjligt.
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3.5  Forskningsetiska reflektioner

När det gäller forskningsetiska regler är det mest centrala att inte skada någon enskild person

eller grupp (Svensson/Starrin 1996). I HSFR:s etiska regler poängteras att i studier ska alltid

en vägning göras av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av

negativa konsekvenser för deltagare i en undersökning.

  Vid mötet med personalgruppen informerades om de forskningsetiska reglerna som att

handla utifrån principerna konfidentialitet, anonymitet, öppenhet och frivillighet. Jag frågade

om det gick bra att använda bandspelare under intervjuerna, vilket ingen hade något emot.

  Jag valde att med tanke på omsorgstagarnas integritet, och att jag bara skulle göra en dags

observation, inte delta i den praktiska omsorgen i de dementas lägenheter.

   I samband med bearbetningen av intervjuerna och valet av citat har jag så långt det är

möjligt tänkt på att skydda personernas anonymitet. Jag har försökt att gå så omsorgsfullt som

möjligt tillväga genom att jag har ändrat detaljer i beskrivningen för att inte någon enskild

skall gå att känna igen.
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4.  EMPIRIDEL

4.1 Redovisning av empiriskt material

I kapitlet beskrivs hur det sociala omsorgsarbetet kommer till uttryck i vardagslivet på ett

gruppboende för äldre dementa personer utifrån personalens uppfattning. Med avsnittet "en

dag på gruppboende", som bygger på deltagande observation, vill jag ge en bild av hur

vardagen med dementa kan se ut. Innehållet i övriga avsnitt grundar sig på intervjuer med

personalen. Min tanke har varit att genom olika citat försöka ge en verklighetstrogen syn på

omsorgsarbetet. I beskrivningen används omväxlande begreppen dementa, boende och

omsorgstagare för att motverka upprepning i texten.

4.2 En dag på en gruppbostad

Det var en lugn och stilla morgon och en svart katt låg och spann i soffan. De olika

omsorgstagarna kom upp efter att ha fått hjälp med olika morgonbestyr. Det kunde t. ex

handla om att få håret tvättat och rullat, hjälp med tvättning eller duschning, att någon såg till

att kläderna var rena eller att få hjälp med att bädda sängen.  Vid frukostbordet satt några

redan och åt gröt eller kaffe med smörgås. Någon fick hjälp med att breda sin smörgås en

annan matades och det fanns de som redan ätit frukosten men ändå ville sitta kvar, kanske för

sällskap skull. Under frukosten rådde det en gemytlig stämning och det pratades om hur

vädret var, om att det smakade gott med kaffe och smörgås, om de fina blommorna som stod

på bordet och en gissning vad de var för slags blommor. Den ena var en förgätmigej men vad

hette den andra? Personalen var uppmärksam på de behov och önskemål som de dementa

hade och var och en fick äta i sin egen takt. Om någon behövde hjälp med smörgåsen var det

en hjälpande hand där. Men de som kunde och ville fick själva ta och breda sig sina

smörgåsar. Personalen har pratat om att kanske ha två köksbord istället som idag för ett. Detta

med anledning av att de dementa befinner sig i olika grader av demensutveckling. Det kan då

ibland vara störande att alltid sitta tillsammans och äta vid ett och samma bord.

  Allteftersom tallrikarna blev tomma togs de bort och ställdes i diskmaskinen. Personalen

pratade om vad som skulle göras under dagen och vad man skulle ha till middag. En av

personalen tog med sig en omsorgstagare och gick till affären för att handla middagsmaten.

  På gruppbostaden bor åtta dementa personer, fem kvinnor och tre män. Omsorgstagarna har

egna lägenheter som består av ett stort och ljust rum med en pentrydel, en sängenhet, en del

som kan vara vardagsrum samt ett stort badrum.
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De boendes gemensamhetsuttrymmen var placerade centralt i gruppbostaden som bestod av

en soffgrupp med en TV-hörna, ett piano som användes vid musik och sångstunder. I den

andra delen av huset fanns kök och matplats samt en sittgrupp med korgstol, bord och

bokhylla. Gruppbostaden var en blandning av möbler främst ifrån de äldres tid men det

förekom även ett nyare möblemang.

På gruppbostaden finns, förutom de boendes lägenheter, tvättstuga, kontor och personalrum.

Personalrummet användes vid möten, anhörigsamtal och vid personalens raster. Utanför

gruppbostaden finns en uteplats med trädgårdsmöbler, ett grönsaksland, bärbuskar och

äppleträd. Uteplatsen vätte ut mot en vackert landskap med åkrar och ängar.

4.3 Praktisk, social och existentiell omsorg

Det finns ett stort behov av att få praktisk omsorg då det är svårt att klara de vardagliga

bestyren som hygien, mat, tvätt och städning. Den praktiska omsorgen utgör den del i

omsorgsarbetet som är mest tidskrävande, eftersom de dementa har blivit alltmer

vårdkrävande sedan kvarboendeprincipen infördes, vilket innebär att omsorgstagarna bor kvar

till livets slut. Tidigare var det vanligt att de dementa flyttades till sjukhem då de blev sämre

och inte kunde tillgodogöra sig gruppboende som vårdform. Om detta hade en personal att

säga: "Allt det här med städning, tvätt och mat det tar ju så mycket tid och det måste det ju.

Det kan jag inte skjuta på eftersom det då  blir ändå värre".

Så här kan morgonarbetet kort sammanfattas: "Jag börjar på morgonen med att få upp alla

så att de ska bli rena och komma upp i hyfsad tid till frukost".

Förutom den praktiska omsorgen som är en av huvudkomponenterna i omsorgsarbetet

behöver den demente få uppleva samhörighet med andra och att få känna en meningsfullhet i

tillvaron. Personalen på gruppbostaden berättade att vid starten för nio år sedan då

omsorgstagarna var "piggare" gjordes utflykter med picknick i omgivningarna. Då fanns det

också hönshus där de dementa gick och plockade ägg och de hade kaniner som de matade

med maskrosblad. Idag finns en extra resurs ifrån en frivillig organisation som tar med de

dementa på promenader och andra aktiviteter. Ibland ordnar personalen sångstunder vilket är

mycket uppskattat av omsorgstagarna.

"De tycker att det är roligt med sång och musik, det är många som kan sjunga och kommer

ihåg sångtexterna"  var en kommentar ifrån de intervjuade.

Då kan det hända att någon som tidigare spelat ett instrument vid en musikupplevelse börjar

spela en melodi. Musiken kan också få gamla dementa kvinnor att vilja ta sig en svängom i

vardagsrummet med en av personalen till tonerna av en välkänd melodi.
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Personalen försöker att hitta en uppgift som de dementa kan göra. Det kan vara att duka

bordet till måltider eller att duka av och diska. Det finns omsorgstagare som skalar potatis och

hjälper till med skötsel av trädgårdslandet. Andra är med i tvättstugan och hänger upp tvätt

eller är med och stryker.

Exempel på att ha en uppgift för de dementa kan som en personal sa vara detta: "Man

försöker att se till att någon har något meningsfullt att göra för sig. Det kanske är någon som

efter frukosten hjälper till med disken. En annan kanske vill gå och lägga sig på sängen. En

kanske vill ta tidningen och läsa den...Man vet så väl vad de vill. Det läser man av". Dementa

kvinnor som kan ha glömt det mesta men att baka bröd kan gå till så här: "Vad är det mer vi

ska lägga i. Då kan den gamla damen stoppa i lillfingret i degbunken och känna efter. Vi får

ta lite till, ja, det känner jag att vi får ta". Kunskapen om hur bröd ska bakas det sitter i

ryggmärgen.

Att få uppleva meningsfullhet i livet är en viktig ingrediens och att få tid till det kan vara som

i följande situation på gruppbostaden: "Det var fint väder och jag gick ut med en pensionär

och vi skrapade mossa. Vi planterade blommor och vaktmästaren klippte gräset. Det körde en

traktor ute på åkern. Vi var ute allihopa och alla var delaktiga i något. Jag var skitig och

genomsvettig. Det var en härlig känsla..."

  Kommunikationen mellan de dementa förekommer i en liten omfattning. En personal säger:

"De gör sina försök att prata med varandra men det fungerar inte så bra". Om det sker någon

samvaro är det i så fall med hjälp av personalen.

Arbetet på gruppbostaden består av många skiftande uppgifter och sen starten 1991 har

arbetet förändrats. En av den intervjuade uttryckte det så här: "Man måste kunna allt, man får

vara städerska, tvätterska, sköterska. Vi lagar all mat, bakar i mån om tid och tvättar allt..." .

En del av de administrativa arbetsuppgifterna som tidigare sköttes av arbetsledningen har

delegerats till personalen. De har därmed fått ett ökat ansvar med fler arbetsuppgifterna. Det

rör sig om att ordna med sjukvikarier, semesterplanering och ett visst budgetansvar. Detta

upplevdes både positivt och negativt eller som en de intervjuade beskrev det: "Man får

helheten och får reda på ekonomiskt hur man ligger till och vad vi kan göra för att

spara...Men bara man hinner med det är det inte fel... Men sen kan det vara en nackdel när

man känner att man tar lite tid av våra gäster, kanske" .

  I arbetsuppgifterna på gruppbostaden ingår att vara kontaktman. Det är viktigt när man

arbetar med dementa att det blir en kontinuitet. Varje kontaktman har en arbetsplan för sin

boende med olika mål som följs upp kontinuerligt. Kontaktmannen sköter städningen och

inköp och diverse småsysslor.
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Det är speciellt i början när en dement person flyttar till gruppbostaden som kontakten och

stödet till de anhöriga är stor.  Det kan vara frågor som behöver besvaras om gruppbostaden

och information om demenssjukdomen.

  För många anhöriga är det en stor sorg att se sin make/maka förändras personlighetsmässigt.

Det är en ständig oro att det ska hända något och det är vanligt med samvetsförebråelser, för

att den demente har flyttat till ett gruppboende.

En av personalen hade denna erfarenhet: "Det finns anhöriga som mår väldigt dåligt och har

dåligt samvete...Man får försöka ta sig tid även om man är stressad. Vi får ta med oss

anhöriga till personalrummet och prata och gråta...Det kan komma anhöriga hit flera år efter

det att den demente dött med blommor för tala om vilken stor insats vi gjorde" . För att kunna

arbeta med dementa är kunskap om personens livshistoria en förutsättning. När en dement

person flyttar in på gruppbostaden får de anhöriga berätta om personens liv. Vad de har

sysslat med och vad som betytt mycket för dem i livet. Här kan namn på personer vara bra för

personalen att känna till för att användas i olika vardagliga sammanhang. Då kan ett namn på

en syster vara som en nyckel i en låst situation. Därför är det viktigt att känna till de boendes

bakgrund för att ha något att knyta an till i. Om vikten av denna personliga kunskap sa en

personal: "Vi känner dem så väl utan och innan. Vi vet vad de tycker om. Det är kanske någon

som tycker om att man sitter och sjunger och man vet vilken bit som de tycker om".

4.4 Det relationistiska förhållningssättet

Arbetet med de dementa, menar de intervjuade, är att arbeta på ett helt annat sätt än t. ex att

arbeta på ett servicehus. En av personalen uttrycker sig så här: "Jag vet ingen människa som

är så naken som en dement. De är så nakna i sitt sätt att vara och jag är en resurs för den

demente. Min uppgift är att se till att den demente mår bra.  Just denna nakenhet som

beskrivs och att veta om en människa mår bra är en av svårigheterna i arbetet. Det gäller att

skapa trygghet och tillit i de olika situationerna vid möte med den demente. Att tolka och

"läsa av" omsorgstagarna tycker personalen oftast fungerar bra då de har arbetat länge och lärt

känna dem. Någon beskriver det så här: "Man känner ju dem så utan och innan att jag ser

direkt i ögonen om personen är orolig".  Genom den personliga kännedomen om var och en

och på deras kroppsspråk kan det oftast gå bra att läsa av och förstå vad det handlar om.

Det tar tid att göra denna avläsning och det kan vara svårt när någon ny har flyttat in på

gruppbostaden. Om detta har en av de intervjuade följande kommentar: "...det är ett lotteri

och då får man försöka skriva ned att nu hände den saken och då gjorde vi så men det gick

inte alls".  Varje människa behöver ett individuellt bemötande.
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Viktigt är då som någon uttrycker: "Försöka pejla lite grand vad det är för språk och

förhållningssätt som omsorgstagaren ger oss...Man måste få behålla sitt människovärde, sin

integritet".

  Ibland kan  personalen ha gjort en feltolkning och att då ha tålamod och fantasi för att kunna

hantera en situation kan vara bra, som i följande exempel: "Om jag ska klä på en dement

person en blus eller skjorta kan det fullkomligt låsa sig och du får inte på skjortan. Det finns

ingen möjlighet att stressa en dement utan det får ta den tid det tar". I ett annat exempel då

situationen är låst kan en arbetskamrat komma och göra så att den demente reser sig ur stolen

eller öppnar munnen vid matning. I vissa situationer behövs fantasi och det kan vara då en

arbetskamrat kommer som en räddande ängel när en dement person protesterar vid t ex en

duschning. Arbetskamraten kan säga till sin kollega: "Då tycker jag faktiskt att ni ska gå ut så

hjälper jag".  Situationen är därmed löst för den här gången.

  Vid ett annat tillfälle när det handlar om att duscha kan det vara att se till att det är varmt och

skönt i badrummet. Att börja med att bjuda på lite kaffe och kanske läsa tidningen. Inte prata

om att duscha eller tvätta håret utan fråga om de vill få fötterna tvättade och då kan man

kanske fortsätta att massera benen och övriga kroppen. Att därefter få bli insvept i varma

handdukar kan väl ingen motstå. En annan situation kan vara denna: "En omsorgstagare vill

inte ha mat. Jag försöker säga att du kan väl komma och sätta dig. Då går det. Men när vi

kommer fram runt hörnet låser det sig. Då frågar jag om inte det går att sitta vid ett annat

bord och det kanske fungerar. Men ibland får vi gå tillbaka till rummet. Kommer jag då in

med en bricka fungerar det".  I alla dessa olika situationer handlar förhållningssättet om att

tolka och att lirka för att den demente ska må så bra som möjligt. Vid en låst situation kan de

anhöriga komma med ett bidrag då de i livshistorien kanske berättat om musik som den

demente tyckt om: "Så kan man ju ta tag i texten och sjunga tillsammans och då kan det

släppa". Stor lyhördhet och respekt för en annan människa är också en självklarhet. Det kan

vara en dement person som är inkontinent och har blöja som behöver bytas,  "Då kan jag ju

inte stå där och säga att nu ska vi bara ta på blöjan...Man får ju ha lite finess. Man behöver

inte kalla det blöja ". Det krävs en stor empatisk förmåga och ett tålamod i många av dessa

situationerna.

En av den intervjuade personalen anser att när man ska arbeta med dementa så krävs det att

man är lite "speciell" och att det inte är alla som passar för arbetet.  Vad det handlar om, säger

en av personalen, är att "ha ett förhållningssätt för att de ska må så bra som möjligt som

människor".



24

Vid samtal mellan personal där frågor som rör de boende kommer upp är det viktigt att tänka

på följande kommentar: "...det är okej om jag sitter och pratar om mina barn att nu gjorde de

så och samtidigt titta på omsorgstagaren...man behöver ju inte prata med varandra om att nu

har jag varit och tittat på kläder och... " Det kan finnas situationer då detta glöms av och det

blir ett samtal ovanför huvudet på de dementa men viktigt är att det finns en medvetenhet om

det som i exemplet ovan.

4.5 Arbetsmiljöfaktorer

I  intervjuerna till personalen ställdes en del frågor om upplevelsen av arbetsmiljön på

gruppbostaden vilket beskrivs i detta avsnitt. Jag har utgått ifrån en del av de övergripande

faktorer som styr arbetstillfredsställelse och som Larsson (s 70 1993) använt i sin studie om

kvalitetsarbete hemtjänsten.

4.5.1 Arbetsglädje

En förutsättning för att arbeta på en gruppbostad med dementa är att tycka om gamla

människor eller som en av de intervjuade säger: "Gamla människor även om de är dementa så

har de så enormt mycket att ge och jag känner att jag får någonting tillbaka".

När jag ställde frågan när personalen är det mest nöjd med sitt arbete fick jag följande svar:

"Man är nöjd när man hunnit med allt man ska och man ser att de mår väl".  Det som

återkom i alla svaren var att få tid till "det lilla extra" som kunde vara att alla som ville skulle

komma ut, baka en kaka eller som någon sa: "Att bara få en halvtimma och sätta sig ned med

en person och bara visa att det är nu bara du...". Det behöver inte handla om så stora saker

som någon sa utan att kanske bara att få en stund med en omsorgstagare och göra det som den

människan önskar. Att de anhöriga känner att deras make, maka eller förälder känner en

trygghet med gruppboendet kan göra att man känner sig tillfreds i arbetet.

En annan kommentar var: "Men de  gånger jag känner mig nöjd med arbetet är inte när jag

städat eller så utan det är om jag exempelvis varit ute och gått med någon". En annan

uttryckte så här: "När jag kan få någon att känna sig nöjd och trygg".

Med en större självständighet följer ju ett ökat inflytande och ansvar inom de givna ramarna.

Detta upplevs som positivt att ha fått, som många uttrycker det, möjlighet att få se helheten

eller som en av de intervjuade uttryckte så: "De ger oss ett stort ansvar men inte mer resurser

och sen gör vi så gott vi kan".
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4.5.2 Relationer till arbetskollegor

En enhetschef är ansvarig för gruppbostaden och i övrigt fungerar personalgruppen relativt

självständigt med personalmöten var 14:e dag då aktuella frågor diskuteras.  Med det

arbetssätt som gruppen har är ett fungerande samarbete en förutsättning. Den intervjuade

personalens uppfattning är: "Vi är ett sammansvetsat gäng som tänker och jobbar så likt som

möjligt". En annan kommentar: "Vi är väldigt viktiga för varandra. Det är ju nästan samma

arbetskamrater som när vi startade" . Ytterligare en kommentar kring detta: "Det är nog

viktigt att vi kan prata som vi gör...att veta att det är inte jag som är trött ibland utan det kan

de andra också vara". Just att kunna känna ett stöd i arbetslaget då man en del dagar kanske

inte mår så bra och då att kunna säga så här: "Jag är så trött på att vara så flexibel och

trevlig".

Det finns ett samarbetsavtal i arbetslaget som bl.a innebär att inte prata över huvudet på

varandra. I detta avtal ingår också att om det är en tålamodskrävande och påfrestande situation

med en omsorgstagare kan man gå till sin arbetskamrat och säga att: "Jag klarar inte längre av

det här utan nu behöver jag din hjälp".

4.5.3 Arbetssvårigheter

Arbetet är fysiskt belastande då allt fler av gruppboendets dementa blivit mer vårdkrävande.

Några av de intervjuade säger: "Det kan vara tungt särskilt på helgerna när man är mindre

personal".  "Vi har det tungt". För att möta dessa behov har personalen de hjälpmedel som

behövs: "Hjälpmedel har vi till var och en som används både för personalens men också för

pensionärens del".

  Att arbeta med dementa människor upplevs av många som ett psykiskt påfrestande arbete.

En av de intervjuade säger så här: "Man kan vara alldeles slut när man kommer hem efter 5

timmar...Det är ett krävande arbetet". Ytterligare en kommentar är denna: "Man får ju ge

väldigt mycket så man kan ju känna ibland när man kommer hem att man inte orkar så

mycket men då är det bra att gå ut och promenera". För att orka med arbetet är det viktigt,

som några gav uttryck för, att skaffa sig energi genom t. ex en aktiv fritid, intressen och stöd

av familjen.

Ett dilemma är den oro som finns mot indragningen av resurser till äldreomsorgen.

Uppfattningen är att  tiden inte alltid räcker till då arbetsuppgifterna har ökat och det finns en

undran vilka konsekvenserna kan bli i framtiden.

Ett annat problem som ibland kan uppstå kan vara att hitta arbetsuppgifter för de boende eller

som en av personalen säger: "Jag frågar en person om hon vill torka disken och det vill hon.



26

Sedan vill kanske en annan boende skala potatis, men det går inte med en karl i köket..."

Ytterligare en svårighet som nämns är att nattpersonalen tidigare gjorde en del av de uppgifter

såsom städ av ytterområden, tvätt och strykning. Numera är nattpersonalen "sovande" och

svarar på larm ifrån omsorgstagarna vilket medfört att det har det blivit fler arbetsuppgifter

för den övriga personalen.

  Då jag ställde frågan "vad som är svårast i arbetet" till gruppen var det återkommande svaret

att tiden inte räcker till alla de arbetsuppgifter som ska utföras, samtidigt som vårdbehovet har

ökat.  En kommentar: "Man tycker inte att man räcker till. Det är kanske någon som suttit i

en stol och man har inte hunnit att göra det som man skulle vilja".

 En annan säger: "Det är svårast att räcka till. Vi har höga krav på oss och ibland när man

kommit hem och har jobbat kväll kan jag undra om jag satte på larmet eller satte upp

sänggrinden?". Att inte räcka till för alla och att få lämna en boende för att hjälpa någon

annan omsorgstagare med ett "större" behov upplevdes frustrerande: "Om det är någon

pensionär som är orolig och jag kan inte sitta och lugna utan jag måste vara hos någon

annan som behöver gå på toaletten. Jag säger att kan du vänta på mig en stund. Sen kanske

jag glömmer av det". Att få dåligt samvete för att man inte hinner med det man skulle önska i

det läget är naturligt. Om stressen att inte hinna kan sägas genom dessa rader: "Vi känner oss

stressade även om vi arbetar så är vi rätt så lugna i sättet, men vi känner ändå en stress som

handlar om att man inte räcker till". Samtliga av de som intervjuades uttryckte att de

upplever stress i arbetet. En del av denna stress antas kunna bero på att gruppen har fått fler

arbetsuppgifter med en ökad vårdtyngd. Uppfattningen är den att det är positivt att ha fått ett

större ansvar och inflytande men det finns även en annan sida som uttrycktes så här : "Man

kan känna det lite att de öser på oss mer och mer samtidigt som man ska göra ett väldans bra

jobb". Här är ett annat yttrande: "Det är stressigt om man är ekonomisk ansvarig så måste

man gå ifrån och sätta sig på kontoret men det kan upplevas som stress. Fastän man inte ska

tänka så gör jag det ändå, att jag skulle egentligen vara där ute men nu sitter jag här".

 Samtidigt som personalen upplever stress i arbetet påtalar de att inte vill visa sig stressade:

"Det har man ju lärt sig att det är inte bra att visa att man är stressad".

 I detta läge är det bättre att vara lugn, var en allmän uppfattning. Att veta då man arbetar med

dementa personer att stress bara förvärrar situationen är en svårighet. En annan uttryckte sig:

"Om jag blir stressad då går det åt skogen. Man måste hålla lugnet".
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4.5.4 Utvecklingsmöjligheter

Det har funnits en del internutbildningar som gruppen har fått och som har varit av olika

längd. Kommunen har en stor satsning på kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling.

Om att komma iväg på en föreläsning eller en kurs och att det kan leda till en nytändning i

arbetet uttrycktes så här: "Det sporrar då det lätt blir slentrian i arbetet och man fastnar i ett

läge och så åker man på en föreläsning och tänker att det här får vi ta tag i". Det är oftast

några stycken som går på någon kurs men det händer också att hela arbetslaget åker iväg och

det är positivt: "Det är mer kul för det är liksom att vi får tillbaka gnistan om man hör något

som är bra".

På gruppbostaden finns utrymme i budget för fortbildning med ungefär 1 dag/år. Det finns de

som anser att det hade varit mycket utbildning under en tid och nu vill ha arbetsro.

Någon tycker också att: "Man lär sig olika saker på kurser...men man kan inte nyttja

resurserna, då blir man ännu mer frustrerad".

  Om hur det ser ut i arbetslaget med att kunna få den så värdefulla tiden till eftertanke kring

omsorgshandlingar som behövs och en efterföljande diskussion om detta beskriver de

intervjuade att det ibland är svårt att kunna göra. Det finns tankar kring att reflektera som en

sa: "Vi försöker se nya lösningar hela tiden...och vi pratar om hur man gör i olika situationer

för att det ska bli bättre hela tiden".  Det finns en medvetenheten om att ibland komma på sig

med att diskutera olika händelser vid "fel" ställe, exempelvis då man står vid diskbänken: "Så

kommer vi på varann nej, nu är vi här och vi ska ju inte prata sånt här". I dessa situationer

kan det också vara lätt att prata över huvudet på omsorgstagaren.

Personalgruppen har bestämt att en stund på förmiddagen prata igenom och planera dagen

eller för att citera en av de intervjuade:  "...genom att ta med sig en kopp kaffe och prata

igenom om det är något särskilt med omsorgstagarna".
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5. ANALYS

5. 1 Om analys

Enligt Boel Berner (1989) innebär en analys: "...en vilja att hela tiden tolka sina data så att

det förefaller väsentliga i ett mer centralt sammanhang" (a.a, s 29). Hon menar att det handlar

om att det från början finns en ofullständig bild om något som ska studeras och som så

småningom förvandlas till en mer tydlig bild. I sitt empiriska material söker man efter vissa

mönster som kan bilda enheter vilka blir det slutgiltiga resultatet (a.a). Om att dra slutsatser ur

kvalitativa data menar Colin-Robson (1995) är att leta efter mönster eller teman som

återkommer och som sedan sammanlänkas med den teoretiska referensramen. Jag har gått

igenom det empiriska materialet och försökt hitta begrepp som kunde utgöra teman i

uppsatsen och försökt att tolka den empiriska datan av de teoretiska utgångspunkterna.

5.2 Professionellt förhållningssätt

Kärnan i omsorgsarbetet är skapandet av en relation och ett etiskt förhållningssätt. Enligt

Blomdahl-Frej behöver relationkunskapen fördjupas och utvecklas mot ett professionellt

förhållningssätt. Lingås (1998) anser att när omsorgspersonalen utför sk. "intima handlingar: "

då krävs känsliga antenner och en individuell anpassning" (a.a s 36). I ett exempel, då en

blöja skulle bytas, valde personalen att inte använda ordet "blöja" eftersom i det här fallet

skapade negativa associationer och skulle försvårat omsorgshandlingen. I dessa situationer är

det viktigt att skapa tillit och trygghet i mötet med omsorgstagaren.

Eliasson (1992) talar om det mellanmänskliga som kräver en uppmärksamhet i varje ny

situation och en strävan är att se människan som ett Du och inte ett Det.

Som omsorgspersonal kan det vara lätt att hamna i konflikten mellan ansvaret för andra och

respekten för den enskilde.

  Eliasson (1996) talar om att se människan som både ett subjekt och ett objekt då

omsorgstagaren är både ett aktivt självbestämmande subjekt samtidigt som han/hon är

beroende av andra.

  Blomdahl-Frejs (1998) uppfattning är att Jag-Du relationer måste få utrymme att utvecklas.

Men hon menar också att i omsorgsarbetet måste det även finnas Jag-Det relationer då det i

vissa sammanhang kan behövas tas över beslut och handlingar från omsorgstagaren.
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Omsorgspersonalen måste kunna balansera mellan de två förhållningssätten i olika

situationer. Det fanns olika exempel ifrån gruppbostaden på denna balansgång i arbetet.

Det kunde exempelvis kunde handla om att inte vilja duscha.  I en sådan situation kan

personalen behöva ta över det beslut som omsorgstagaren inte till en början accepterar, men

genom att erbjuda olika alternativ kan personalen balansera förhållningssätten.

   Denna "konflikt" kallar Eliasson (1996) för "omsorgens väsen" och Topor (1995) anser att

denna motsättning är det unika i omsorgsarbetet eftersom det i relationen handlar om en

förhandling där två personer accepterar varandra och inte vill tvinga till sig makt.

Det fanns några situationer från gruppbostaden då omsorgstagare inte ville äta tillsammans

med de andra boende och personalen försökte komma med olika erbjudanden som inte

accepterades förrän omsorgstagaren fick förslaget att äta själv i sin lägenhet. Det handlar om

att kunna tolka och förstå varje människas önskemål utifrån ett etiskt förhållningssätt med

ansvar, respekt och integritet inför en annan människa.

  En viktig utgångspunkt i förhållningssättet till de dementa är att som en av personalen sa:

"...att de ska må så bra som möjligt som människor". I ett exempel handlade det om att

duscha en omsorgstagare, skapa trygghet och omtanke och att efteråt bli insvept i varma

handdukar och få en kopp kaffe. Här ges prov på handling som  utförs "...med noggrannhet

och omtanke av en känslomässigt engagerad person" (Eliasson,1996, s. 22).

  Arbetet med dementa är ett fysiskt men framförallt ett psykiskt ansträngande arbete. Med det

arbetssätt som gruppen har är ett fungerande samarbete en förutsättning. I ett samarbetsavtal

som finns på gruppbostaden ingår att kunna be sin kollega om hjälp vid t ex en pressande

arbetssituation.

  Melin Emilsson (1998) menar att den svåraste men en av de viktigaste arbetsuppgifterna är

förmågan att "läsa av" och kunna förstå de dementas behov" (a.a, s 222). Personalen på

gruppbostaden försökte se människan bakom demenssjukdomen.

En av personalen uttryckte att hon lärt känna omsorgstagarna och kunde se när hon kom till

gruppbostaden och läste av i ögonen hur omsorgstagaren mådde den dagen.

Förmågan att "läsa av" och tolka omsorgstagarna är enligt Melin Emilsson ofta den svåraste

delen i arbetet, vilket också framkom i intervjuerna. Vad de betonade som en betydelsefull

aspekt är därför att ha lärt känna den dementes livshistoria. Om betydelsen av denna

personliga kunskap om omsorgstagaren poängterar bl.a Eliasson (1992) vikten av: "kännedom

om den enskilda hjälpbehövande människan, hennes livshistoria...(a.a s 217).

5.3 Utrymme för social och existentiell omsorg
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I intervjuerna framkom att det personalen mest kände sig nöjd med i arbetet var när de hunnit

med "det lilla extra".

Det kunde handla om, enligt en av de intervjuade, att få en stund över för en omsorgstagare

och "bara" ägna sig åt den personen. I exemplet säger en av den intervjuade personalen: "...det

är inte när jag har städat eller så utan det är om jag har varit ute och gått med någon".

Ytterligare en annan kommentar:" ...när jag kan få någon att känna sig trygg".  Hos

personalen fanns en frustration, som uttrycks i intervjuerna, av att inte hinna med den sociala

och existentiella omsorgen.

   En alltmer ökad specialisering p.g.a ekonomiska neddragningar har införts på många håll i

olika kommuner, som t ex att inte längre ansvara för vissa delar i omsorgsarbetet. Det kan

röra sig om att inte längre utföra städning, inköp, matlagning samt den sociala och

existentiella omsorgen. På vissa håll har frivilligorganisationer övertagit delar av den sociala

och existentiella omsorgen, vilket framkom i intervjuerna med personalen på gruppbostaden.

De insatser som det kunde handla om var att följa med till närliggande servicehus med

omsorgstagare som ville vara med i gymnastik, gudstjänst eller andra förekommande

aktiviteter. I andra fall var det någon som ville ta en promenad eller spela kort.

Om frivilliginsatsernas betydelse påpekar Larsson (1993) att de ..."torde ha en hämmande

inverkan på den i sammanhanget negativa professionaliseringstendensen inom

äldreomsorgen"... (a.a, s 104).

  En del av den existentiella omsorgen kan vara att tänka på hur ett gruppboende ska utformas.

Tuulik-Larsson (1998) anser att i vårt hem finns mycket av vår identitet som behövs för att

självkänslan ska kunna bevaras.

I människors hem finns vanor och rutiner som man har förvärvat under sitt liv vilket är viktigt

att få har kvar då det ger en existentiell trygghet med möjlighet att känna mening i livet.

Ideén till gruppboenden för dementa var en betoning på att miljön skulle kännetecknas av så

hemlika förhållanden som möjligt. Gruppbostadens inredning var en blandning av möbler och

ting från framförallt den äldre generationens tid. Detta med tanke på att de dementa ska känna

sig hemmastadda.

  De dagliga göromålen och de mellanmänskliga relationerna tillsammans med den fysiska

miljöns utformning var en av tankarna med gruppboenden,som Melin-Emilsson (1998)

påpekar: "Närheten och kontakten mellan personalen och de boende ansågs avgörande för att

skapa omständigheter som är eftersträvansvärda och för att åstadkomma den omsorg som

skulle skilja sig från den traditionella institutionens vård" (Melin-Emilsson 1998, s 127).
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En dag i våras då solen sken, det var varmt och skönt gick personalen och de boende på

gruppbostaden ut i trädgården för att plantera och göra fint. En av de intervjuade har följande

kommentar om detta: "Vi var ute allihopa och alla var delaktiga i något, det var en härlig

känsla". Det är exemplet på hur de dagliga göromålen kan användas som ett instrument för att

ge både social och existentiell omsorg.

5.4 Faktorer i arbetstillfredsställelsen

I intervjuerna tog personalen upp hur alltfler arbetsuppgifter tillkommit gruppen då

arbetslaget blivit alltmer självstyrande i samband med införandet av självständiga

resultatenheter. Larsson (1993) ger exempel på undersökningar där inflytande och

medbestämmande kan påverka vårdkvaliteten i positiv riktning men han konstaterar också att

inte dra alltför långtgående slutsatser vad gäller dessa undersökningar. På gruppbostaden

fanns en positiv inställning till att ha fått ett ökat ansvar med varierande arbetsuppgifter såsom

ett visst budgetansvar och anskaffande av vikarier mm. Samtidigt har vårdbehovet ökat bland

de dementa vilket gör att den praktiska omsorgen har fått ett ökat utrymme i arbetet.

Ekonomiska nedskärningar i form av bl.a minskning av insatser från nattpersonlen har fått till

följd att det blivit fler arbetsuppgifter för den övriga personalen. Samtliga av de som

intervjuades upplever en stress i arbetet att inte räcka till för alla eller att hinna med det man

skulle önska. Samtidigt som personalen upplever denna stress i arbetet får den ,som det sägs,

inte visa sig stressad eftersom stress förvärrar situationen.

  Larsson (1993) uttrycker sig om hur innehållet i arbetet har förändrats genom att den

praktiska omsorgen har ökat: "...och ett minskat uttrymme för promenader, affärsbesök...och

lite utrymme för sociala kontakter..."  (a.a s 105).

Detta kan enligt Larsson leda till stress, frustration och en känsla av otillräcklighet och risk

för utbrändhet eller arbetsstress som han menar är en: "...reaktion på den kroniska

emotionella påfrestningen i att ha mycket att göra med andra människor..."  (a.a, s 35).

  Ett annan aspekt i sammanhanget då arbetslaget fått ett större ansvar och fler arbetsuppgifter

har lett till att arbetsledarna kommit allt längre bort ifrån verksamheten. Om det har Melin-

Emilsson (1998) följande kommentar: "Utan handledning och fungerande arbetsledare har

vårdbiträdena enbart sig själva att lita sig till. Deras egna personliga uppfattningar utgör

genom detta till stor del grunden för handlandet i ett arbete där relationen anses vara den

centrala komponenten" (a.a, s 209). Stöd och handledning i omsorgsarbetet är en förutsättning

för en utveckling mot en ökad kvalitet.
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När det gäller möjligheten till utveckling inom yrket gav den intervjuade personalen uttryck

för att det finns en satsning på utbildning och kvalitetsutveckling som upplevdes positivt.

Samtidigt som en av de intervjuade säger: "Man lär sig olika saker på kurser...men kan inte

nyttja resurserna, då blir man ännu mer frustrerad".

Genom att göra en regelbunden reflektion enskilt och tillsammans med andra kan

praxiskunskapen utvecklas (Eliasson 1992). För att det ska vara möjligt förutsätts  att

omsorgsarbetaren får möjlighet att få prata om olika situationer i vardagsarbetet på

gruppboendet. Molander (1993) använder uttrycket "passiv tid" som ger möjlighet och

utrymme för eftertanke. ). Om omsorgsarbetaren reflekterar och diskuterar olika händelser blir

det till erfarenheter som ger en handlingsberedskap för att agera i andra liknade situationer.

När det gäller att få tid till reflektion kring utförda omsorgshandlingar och en efterföljande

diskussion i arbetslaget fanns bland personalen på gruppboendet en medvetenhet och vilja till

detta och även försök hade påbörjats.

  Larsson (1993) har i intervjuer fått fram att personalen är den viktigaste resursen för en ökad

kvalitet, det behövs fler resurser till verksamheten och den måste få kosta: "Omsorgen och

vården av våra äldre ytterst är en kommunal angelägenhet som vi har ett kollektivt ansvar

för"  (a.a s 99). Larsson (1993) påpekar att kommuners ekonomiska nedskärningar med

indragning av vissa arbetsuppgifter för omsorgstagaren som t ex städning, inköp, matlagning

och social omsorg kan innebära kvalitetsförsämringar men, som Larsson också säger:

"...samtidigt bör man ha i åtanke att det trots minskningen i omfånget kan vara kvalitet i det

som görs"  (a.a, 104).
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

6.1 Slutsatser och avslutande resonemang

Jag har i uppsatsen försökt lyfta fram och belysa kvalitetsaspekter i omsorgsarbetet på

gruppbostaden. Omsorgskvalitet handlar enligt min uppfattning och som grundar sig på

Blomdahl-Frejs social-humanistiska perspektiv, om att det i omsorgsarbetet ska finnas

utrymme för social och existentiell omsorg samt ett professionellt förhållningssätt där etiska

och relationistiska kompetenser. Till detta behövs en satsning på tid och resurser, som att ge

personalen på gruppbostaden stöd och handledning i sitt arbete.

  Genom intervjuerna och även i viss mån under deltagande observationen har jag fått en del

skildringar av de vardagliga omsorgsuppgifterna. Den praktiska omsorgen dominerar arbetet

och mindre utrymme finns för den sociala och existentiella delen i omsorgsarbetet.

  Jag anser att vad som framkom i intervjuerna var goda exempel på relationistiskt

förhållningssätt. Om mer tid hade funnits skulle jag gjort fler dagars observerande då jag

kunnat följa omsorgsarbetet i de dementas lägenheter och där fått en egen uppfattning och

bild av det relationistiska förhållningssättet. Den "bild" som jag idag har bygger på vad

personalen i intervjuerna har berättat. En viss intervjupåverkan kan inte bortses ifrån.

Längre tid hade också behövts för att kunna observera och se förhållningssättet som innebär

att kunna balansera konflikten mellan ansvar och rättvisa, hjälp och kontroll vilket benämns

"omsorgens väsen".

  Ur validitetssynpunkt hade förbättringar kunnat göras. Efter sammanställningen av

empiridelen skickades den till samtliga av de intervjuade som hade möjlighet att höra av sig

med synpunkter. Även här skulle jag önskat mer tid för ett personligt besök, då jag hade

träffat gruppen, dels för att följa upp intervjuerna, dels för att ge förtydligande kring

oklarheter samtidigt som eventuella frågor hade kunnat besvarats.

  Den teoretiska referensramen är stor men då social omsorg gränsar till flera närliggande

ämnen och för att få en så bred beskrivning som möjligt behövs dessa utgångspunkter som

tillsammans ger den bas som socialt omsorgsarbete vilar på.
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Personalen beskriver i intervjuerna den alltmer ökade stressfaktorn och frustrationen av att

inte hinna med att göra "det lilla extra" för omsorgstagarna, vilket enligt vad de själva säger

skänker den största arbetstillfredsställelsen.

En fråga att ställa sig är hur omsorgspersonalen kan hantera den motsägelse som det innebär

att vara stressad men inte visa detta, då ju stress påverkar situationen med de dementa

negativt.

Min uppfattning är att införandet av självständiga resultatenheter har ökat ansvaret och

inflytandet i arbetet. Det kan möjligen ha givit en kvalitetshöjning för yrkets status, men till

priset av att personalen har fått en ökad stress och otillräcklighetskänsla i arbetet, då tiden

tillsammans med omsorgstagaren inte har ökat. Jag anser därför att det under dessa

förhållanden finns en betydande risk för kvalitetsförsämringar i omsorgsarbetet.

  Det finns olika möjligheter för att utveckla det sociala omsorgsarbetet och några av dessa

som jag kan se är att omsorgspersonalen måste bli mer medveten om och kritisk till sin egen

yrkesroll. Den måste klargöra de egna värderingarna och de etiska aspekterna i

omsorgsarbetet måste lyftas fram och ständigt hållas levande. Detta för att bibehålla sin

professionalitet och se det sociala omsorgsarbetet som en balansgång för den enskilde

människans integritet och självbestämmande och ansvaret vi har att låta människor få leva ett

drägligt liv.

  För att utveckla det sociala omsorgsarbetet mot en ökad kvalitet behövs tid till reflektion

kring utförda omsorgshandlingar. Här tror jag att det kan finnas möjligheter till att utveckla

det egna reflekterandet t ex genom ett regelbundet dagsboks - eller loggboksskrivande.

Personalen behöver få stöd och handledning i arbetet och även utvecklingsmöjligheter samt

kontinuerlig utbildning. Relationskunskapen behöver fördjupas och den sociala och

existentiella delen i omsorgsarbetet behöver och få ett större utrymme. Här tror jag på

skapandet av nya arbetsformer på gruppbostäder för dementa.

  Äldreomsorgen står inför ett alltmer växande problem då ett ökat antal äldre och dementa är

i behov av samhällets stöd, kommunerna vidtar ekonomiska nedskärningar samtidigt som

arbetet ska hålla en god omsorgskvalitet.
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Bilaga 1

En kort presentation

Jag arbetar som lärare i social omsorg på gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Min
erfarenhet av äldreomsorgen, som började 1970, är som vårdbiträde,
ålderdomshemsföreståndare och hemtjänstassistent.

Just nu skriver jag en uppsats som ingår i en magisterutbildning i socialt arbete vid
Socialhögskolan i Lund. Syftet med min uppsats är att beskriva kvalitetsaspekter i
omsorgsarbetet på gruppbostad för äldre dementa personer. Det sociala omsorgsarbetet delas
in i tre huvudkomponenter: praktiskt, socialt och existensiellt omsorg. Jag vill med andra ord
studera personalens syn på de vardagliga sysslor med de boende, samhörighet mellan personal
och omsorgstagare och mellan de boende, samt andra mer svåråtkomliga aspekter som
handlar om att de boende har tillgång till någon för dem meningsfull uppgift.
För att få reda på detta har jag tänkt deltagande observation och intervjuer med personal på
gruppboende.
Jag hoppas att du kommer att tycka att det är meningsfullt att delta i studien. Själv vet jag att
personal på gruppbostäder gör ett viktigt och svårt arbete, men ett arbete som på många sätt är
osynligt. Att få vara med och lyfta fram omsorgsarbetet i ljuset ser jag som en stor uppgift.
Det är självklart att inget av det som jag får veta av er kommer att föras vidare till någon. Den
uppsats som studien väntas mynna ut i kommer att utformas på ett sådant sätt att ingen ska
kunna känna sig utlämnad.
Om det är något som du undrar över hör gärna av dig.
Med vänliga hälsningar
Lena Haldorson
Gullered Bäcken
523 97 Ulricehamn
E-post: lena.haldorson@kurir.net
Tel hem:0321/44021
Tel arb: 0321/27512
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Bilaga 2

Teman för intervjuer

A. Personalens bakgrund:
1. Utbildning
2. Antal tjänsteår
3. Erfarenhet av andra arbeten

B. Organisation
1. Antal anställda
2. Arbetstider, schema
3. Arbetsuppgifter
4. Kontaktmannaskap
5. Arbetsledning
6. Mål för kommunens äldreomsorg
7. Mål för gruppboendet

C. Omsorgsarbetet
Tänk dig att du ska beskriva dina arbetsuppgifter för en person som inte har någon erfarenhet
av ditt arbete. Berätta vad som ingår och gärna hur du gör i olika vardagliga situationer

1. Det praktiska omsorgsarbetet (t ex sysslor i morgonarbete; hygien, klädsel, frukost,
städning, tvätt)
2. Det sociala och existensiella omsorgsarbetet (t ex att samtala, att ha en uppgift som att duka
eller skala potatis, att lyssna på musik, gå på promenad).
3. Omfattningen av den sociala och existensiella omsorgen
4. Hinder/svårigheter att genomföra
5. Vad behöver man för att kunna det här arbetet?
6. Hur lär man sig det?
7. Relationer till de dementa
8. Livshistoria
9. Relationer till anhöriga
10. Förtroende
11. Tillit och trygghet
12. Tålamod
13. Att tolka omsorgstagarna

D. Aretstillfredsställelsefaktorer
1. Stress
2. Fysisk belastning
3. Psykisk belastning
4. Arbetstider
5. Relationer till arbetskamrater
6. Relationer till arbetsledning
7. Att ha ansvar och inflytande
8. Möjligheter till utbildning och utveckling
9. Tid till reflektion och diskussion
10. Behov av handledning
11. När är du nöjd med en arbetsdag?
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12. Vad är svårast i arbetet?
13. Vad upplever du som mest negativt i omsorgsarbetet?
14. Har du funderat på att byta arbete
15. Kan du beskriva vad kvalitet i omsorgsarbetet är för dig?
16. Hur ser dina visioner ut inför framtiden?
     Har du övrigt som du vill tillägga?


