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Jag vill vara exklusiv!
Många människor verkar ha en mycket tydlig bild över vilka krav som kommer att ställas på framtidens äldreomsorg. Jag är inte en av dem. Däremot tror jag att det är hög tid att vi på ett mer
konstruktivt sätt diskuterar hur vi vill ha det. Vi vet alla att beslut behöver tas för hur framtidens
offentliga äldreomsorg ska finansieras. Men först måste vi enas om vad som ska ingå – och hur.
Vi som arbetar inom vård och omsorg hör ofta människor
– som har haft någon nära anhörig som har haft hemtjänst
eller bott på ett äldreboende – uttala sig tvärsäkert om
äldre människors behov. De statliga myndigheterna, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen inför
kontinuerligt olika nyckeltal och metoder som ska användas generellt på och för alla äldre inom vård och omsorg.
Men blir vi homogena när vi har fyllt 65? Eller får jag vara
unik även som 92-åring? Får jag välja att hoppa över både
medicin och mat en dag när jag bor på ett äldreboende, eller ska personalen lirka med mig tills jag går med på att ta
min tablett och att äta upp blodpuddingen? Om jag väljer
att hoppa över duschen – vill jag att det ska dokumenteras
som en avvikelse i min personakt? Vår mycket kloka medicinskt ansvariga sjuksköterska, Ann-Marie Thordeman,
gick i pension veckan före midsommar. När Ann-Marie
städat av sitt skrivbord sa hon, med ironi i rösten: ”Jaha, nu
ska jag hem och riskbedömas.”
Missförstå mig inte – människor med kognitiva funktionsnedsättningar, oavsett ålder, har mindre eller större
behov av att socialtjänsten eller någon annan bistår med att

upprätthålla strukturer, vanor och ritualer. Vi måste dock
alltid våga fråga oss vems strukturer, vanor och ritualer det
är som ska upprätthållas. Den enskildes, personalens, anhörigas eller Socialstyrelsens? Men att ha uppnått en viss
ålder – 65, 73, 87 eller 98 – betyder inte att man har fått en
kognitiv funktionsnedsättning. Om jag är beslutsfähig har
jag samma rätt som 98-åring att sköta– eller missköta – mig
som jag hade när jag var 35 eller 50.
Efter snart 35 års arbete inom socialtjänstens vida spann
vill jag avslöja min största lärdom: Vi är exklusiva och
unika hela livet igenom. Äldre personer är vare sig nu eller
i framtiden en homogen grupp. Vi måste gemensamt diskutera hur vi ska ordna den offentliga äldreomsorgen med
respekt för våra unika äldre innevånare.
Jag är en unik person som om 12 år kommer att vara en
så kallad äldre – och jag tänker vara exklusiv!

Marie Palmgren
Chef för vård- och omsorgsförvaltningen
i Enköpings kommun

EN TIDNING FRÅN ENKÖPINGS KOMMUN.
Frågor om innehållet besvaras av: Marie Palmgren Telefon: 0171-62 51 36 Mail: marie.palmgren@enkoping.se
REPRO: Stibo Media
www.enkoping.se

TRYCK: V-TAB

Litet, engagerat och professionellt
Personalen är nyckeln till en god äldreomsorg. Den insikten är ledstjärna inom Victum,
som driver både utbildning och vårdboende på flera orter i landet.
Företaget Victum bildades 1995 som ett renodlat utbildningsföretag med inriktning vård och omsorg.
Kunderna var kommun, landsting och privata vårdföretag som ville utveckla verksamheterna genom utbildning av personalen.
För fyra år sedan tog familjeföretagarna Lena, Anna
och Stefan steget att starta äldreomsorg, genom att ta
över ett vårdboende. Idag driver Victum fyra vårdboende, varav ett i Enköping och ett i Uppsala.
Victum har inte ambitionen att bli ett stort vårdföretag.
– Nej, vi vill inte bli större än att vi har närheten till
verksamheterna och kan vara delaktiga i att tillsammans med personalen utforma och utveckla en god
äldreomsorg.
Den andra stora fördelen i företaget är kopplingen

till utbildningsverksamheten, som innebär att det i
företaget finns en bred kunskapsbas och mycket kompetens.
– Vi utbildar all personal och satsar på kontinuerlig
handledning på plats i verksamheten. Det innebär en
personlig utveckling, men också att man utvecklas i
sin yrkesroll säger Stefan Scher.

Viktigt att känna delaktighet
Lena Scher menar att personalen är nyckeln till en god
äldreomsorg.
Äldreomsorgen kommer att behöva mycket personal framöver och det är därför viktigt att rekrytera
personal och att behålla dem genom att ge personalen
möjlighet till att utveckla sin yrkesroll.
– Den viktigaste investeringen är i personalen, enga-

gemanget att känna delaktighet och arbetsglädje är en
förutsättning för att skapa en god äldreomsorg.
Kontakterna med kommunerna där Victum har tagit
över äldreboende har varit väldigt positiva.
– Jag tror att kommunerna tycker det är intressant
att få in en mindre aktör som arbetar lite annorlunda
och investerar i att utveckla verksamheten för hyresgäster och personal säger Lena Scher.
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Hallå där…

Marie Ardström, chef för Kravmärkt
yrkesroll. Modellen har vuxit fram under flera års arbete och är en väg mot
formell utbildning via arbetsplatsen.

Kravmärkt utveckling bygger relationer
Att vara ansluten till Kravmärkt yrkesroll innebär att som anställd hela
tiden utvecklas som människa och utmana sig själv på arbetsplatsen.
Det vet Jenny Eckerud, sjukgymnast i Haninge kommun.
Arbetet med äldre är världens bästa jobb, som ger
oerhört mycket tillbaka. Det tycker Jenny Eckerud,
sjukgymnast i Haninge kommun sedan tio år.
– Jag har gjort ett aktivt val att arbeta med äldre.
Det är så otroligt rikt, mötet med äldre är fantastiskt.
De har så mycket med sig och man kan aldrig komma och veta bäst.
Hon vill inget hellre än att yrken inom äldreomsorgen ska få högre status och söker hela tiden
nya vägar dit. En väg är den ständiga kompetenshöjningen som pågår genom Kravmärkt yrkesroll – en
kompetensanalys som möter alla anställda på den
plats de befinner sig och ger dem chans att utvecklas. Haninge kommun var en av de första att ansluta
sig till modellen, som har vuxit fram under flera års
arbete med att fånga arbetets komplexitet. Alla medarbetare i äldreomsorgen har fått sina kunskaper bekräftade och bedömda utifrån fastställda yrkeskrav
och kriterier. Jenny Eckerud är idag yrkesbedömare
inom Kravmärkt yrkesroll och är därmed med och
kartlägger medarbetares kunskap med fokus på hur
de utför uppgifter i arbetet med äldre.
– Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska bli
validerade. Det har inget med utbildning att göra
utan om att ta hand om de förutsättningar som finns,
förbättra dem och ta vara på varje människas unika
erfarenheter och kunskaper.
Valideringen är en form av kompetensstege, där
den anställda definierar behov, utvecklas och sedan
tar nästa steg i en plan som görs tillsammans med
chefen på arbetsplatsen. Helt enkelt; ta vara på den
kompetens som finns och fylla på där det behövs.
Med Kravmärkt yrkesroll blir det tydligare för personal och chefer att komma överens om vad som förutsätts i ett bra vård- och omsorgsarbete.
– Alla arbetsplatser har olika förutsättningar så
cheferna har en väldigt viktig funktion i arbetet med
Kravmärkt yrkesroll.
Alla medarbetare som går från en validering känner sig bekräftade och motiverade i yrket, något som
Jenny Eckerud hoppas ska bidra till det statuslyft arbetet inom äldreomsorgen behöver.

– Jag känner starkt att det jag gör är så viktigt, och
någonstans vet jag att det visar sig också för de äldre.
Vårt arbete inom Kravmärkt yrkesroll är verkligen
pensionärsfokuserat eftersom processen riktar sig
mot de unika behov av utveckling som varje arbetsplats har och arbetar med nära förändringar som direkt gynnar den äldre.
– Man kan jämföra med annan kompetensutveckling som kanske innebär en kurs som de anställda
kan gå men som inte nödvändigtvis täcker just de
behov som finns för den personen. Här identifierar
vi istället precis var en person behöver utvecklas och
arbetar utifrån det. Vi synliggör också kompetens
som annars kanske inte tas tillvara.
Efter flera år med Kravmärkt yrkesroll i kommunen börjar nu skillnaden märkas på allvar.
– Det finns inga magiska koncept, utan receptet
som Kravmärkt uthålligt håller i är att möjligheterna
finns hos oss som arbetar dagligen med de äldre.
När alla sedan blivit validerade kan vi nu gå vidare
och höja oss ytterligare.

Kravmärkt yrkesroll – så funkar det
Kravmärkt yrkesroll är region Stockholms största
medlemssamverkan inom vård och omsorg. Deltar
gör kommunerna Enköping, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn, Södertälje samt Vårdbolaget TioHundra AB i Roslagen.
Modellen Kravmärkt yrkesroll och dess processer för validering och arbetsplatslärande etablerades
först inom äldreomsorgen men finns nu också inom
omsorgsarbete med funktionsnedsatta.
I Kravmärkt yrkesroll ingår sex yrkeskrav:
1. Kontakt och samspel
2. Aktivitets- och relationsskapande
3. Servicegivande
4. Hälsobefrämjande
5. Planering och administration
6. Aktivt deltagande i utvecklingen av arbetsplatsen

Vilken är den huvudsakliga
målgruppen?
– Vårdbiträden och undersköterskor
är vår huvudsakliga målgrupp, de utgör Sveriges största yrkesgrupp och
står absolut närmast de äldre. Kravmärkt yrkesroll skapar förutsättningar
för relationen i mötet med den äldre
och den relationen är viktig att värna
om. Undersköterskan känner den
äldre, ser hur hälsan varierar och kan
bäst möta och ge stöd när den sviktar.
Därför Kravmärker vi.
Cheferna på arbetsplatserna har förstås också en mycket viktig roll. Det
är de som skapar förutsättningar och
erbjuder medarbetarna möjlighet till
utveckling vid sidan av det dagliga
arbetet. Efter validering är det chefen
som för ansvaret vidare.
Hur fungerar föreningen
Kravmärkt yrkesroll?
– Vi är en ideell organisation med sex
medlemskommuner. Vi har också avtal med privata utförare och säljer validering, vilket är efterfrågat i alldeles
lagom proportion för att kunna bibehålla hög kvalitet.
Hur ser du på ”kravmärkningen”,
blir en person någonsin färdig i
sin yrkesroll?
– Utvecklingen är ständigt pågående.
Utbildning och medarbetarnas bakgrund är naturligtvis viktiga inslag för
uppnå kvalitet. Men den äldres behov
och inställning till åldrandet förändras snabbt – särskilt nu när den stora
gruppen 40-talister på allvar börjar
ställa krav. Vårt mål är att se till att alla
får vad de behöver här och nu. Och ur
den synvinkeln kommer ingen att någonsin bli färdig i sin yrkesroll.
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Det hjälper att prata om det.
Samtalsgrupp för personer som nyligen fått
reda på att de har en demenssjukdom.

Att leva med demenssjukdom:

Ett tillstånd som skrämmer
Ingen vill bli sjuk, men kanske är vårt förhållande till vissa sjukdomar mer laddat än andra.
Alzheimers och andra demenssjukdomar skrämmer, men har vi en skev uppfattning om vad de
innebär? Ingrid Hellström och Anita Wejbrandt forskar om livet med demens och vill gärna lyfta
fram en mer nyanserad bild.
Text: Elin Hjelm, Foto: Bildarkivet och Berit Andersson

INGRID HELLSTRÖM, som numera är
medicine doktor vid Linköpings universitet,
började arbeta som sjuksköterska i början av
1990-talet. Eftersom hon arbetade inom den
geriatriska vården hände det ofta att hon träffade människor som precis fått en Alzheimerdiagnos.
– Det var inte ovanligt att reaktionen blev
”jag har fått en dödsdom”. Den rädslan stötte
jag på hela tiden, säger hon.
Styrka och ungdom hyllas
I det västerländska samhället finns värderingar
som bidrar till att skapa laddningen kring just
demenssjukdom, tror Ingrid Hellström. Styrka
och ungdom hyllas samtidigt som vi är fokuserade på att de intellektuella och kognitiva
förmågorna hos människan ska vara intakta.
Med dessa idealbilder följer ett visst förakt för

svaghet, och det drabbar äldre och personer
med någon form av funktionsnedsättning.
– Se bara på den klassiska ålderstrappan som använts för att beskriva livet. Den
visar hur vi rör oss uppåt i början av livet,
når kulmen och sedan vänder nedåt igen, och
avvecklar livet. På den trappan befinner sig
barn och äldre på samma nivå. Man säger
ibland att personer med demenssjukdom ”går
i barndom”, och tyvärr behandlas de ibland
även så.
Något som också skrämmer är de metaforer som figurerar i diskursen kring demens.
Hemska uttryck som ”att bli en grönsak”
lever kvar och speglar hur samhället ser på
personer med demenssjukdom. Det är viktigt
att komma bort från sådana förlegade föreställningar till förmån för en sundare människosyn.

Lyft fram positiva förändringar
Anita Wejbrandt, doktorand vid Uppsala
universitet, är trött på det så kallade eländesperspektivet när man talar om åldrande och
demenssjukdom. Liksom Ingrid Hellström
tror hon att det finns ett starkt ungdomsideal
i samhället: vi strävar efter att vara produktiva, effektiva och självständiga. Därför kan
vi känna rädsla för att bli sjuka, att förändras
och ligga andra till last. Men bilden behöver
bli mer nyanserad och vi borde lyfta fram mer
av det positiva som har hänt de senaste årtiondena. Bland annat finns fler utbildningar
och intresseorganisationer som synliggör hur
det är att leva med demens.
– Under senare år har synen på demens
förändrats. Det handlar om att se personen,
och att han eller hon inte är sin sjukdom. Det
återspeglas i vårt språk; det är stor skillnad på

att säga att någon är dement eller att någon
har demens, säger Anita Wejbrandt.

”Det finns ett starkt
ungdomsideal i
samhället”
När medvetenheten ökar kan vi se att det
också finns möjligheter. Även när sjukdomsförloppet är långt gånget finns det sätt att vara
nära andra och leva ett meningsfullt liv. Man
kan umgås på nya sätt. Gå på promenader tillsammans, lyssna på musik eller låta en närstående läsa högt ur böcker och tidningar. Detta
är frågor som nu uppmärksammas mer och
mer och det är bra menar Anita Wejbrandt.
Demenssjukdom innebär svåra omständighe-
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Att drabbas av demenssjukdom är något som kan
verka skrämmande. Men även när sjukdomsförloppet är långt gånget finns det sätt att vara nära
andra och leva ett meningsfullt liv.

Forskning och praktik
går hand i hand
Insatser från socialtjänsten eller hälso- och sjukvården ska bygga på
bästa tillgängliga kunskap. För att det ska vara möjligt behövs kunskap
både från forskning och beprövad erfarenhet och från kunskap och
medverkan från brukaren/patienten. På Regionförbundet Uppsala län
har vi en forskning och utvecklings-stödverksamhet (FoU-stöd) som
stödjer lokal kunskaps- och verksamhetsutveckling inom socialtjänst
och berörda delar av hälso- och sjukvården. För oss är det självklart att
forskning och den praktiska verksamheten måste gå hand i hand för att
resultatet ska bli bra för varje individ som får en insats! Vi:
 identifierar utvecklingsområden genom omvärldsbevakning och
i dialog med våra medlemmar.
 sprider kunskap genom konferenser, seminarier, workshops,
temadagar och FoU-cirklar.
 stödjer och stimulerar ett kunskapssökande och reflekterande 		
arbetssätt, bl.a. genom erfarenhetsutbyte.
 ger metodstöd till medlemmarna för att de kritiskt ska kunna 		
granska information och systematiskt följa upp insatser:

ter, men trots det har människor styrkan att
nå varandra och hitta positiva sammanhang
som ger glädje.

”Det betyder mycket
att få träffa andra i
samma situation.”
Demensteam ger stöd och hjälp
Berit Andersson är demensvårdsutvecklare
och medlem i demensteamet i Enköpings
kommun. Hon håller med om att omvärldens
inställning har stor betydelse för den som har
fått en demenssjukdom.
– Förståelse och ett gott bemötande är
viktigt för att en person ska må bra. Det är
också viktigt att man i största möjliga mån
får fortsätta vara den man är, även efter att
man blivit sjuk.
Demensteamet, som består av tre personer
med specialutbildning inom demensvårdsområdet, arbetar på olika sätt för att göra livet
lättare för både sjuka och anhöriga. De ger råd
och stöd, handleder personal på omvårdnadsboenden och andra verksamheter och håller i
utbildningar. 		
När demensteamet bildades var det relativt
unikt i sitt slag, men idag har flera kommuner
hämtat inspiration från Enköping och startat
upp liknande konstellationer.

Behov att prata om sjukdomen
Medlemmarna i demensteamet möter ofta
människors rädsla och oro inför demenssjukdomen, eftersom de är den första kontakten
när en person precis har fått sin diagnos.
– Vi träffar dem redan tidigt i deras sjukdom, och vi märker att det finns ett behov av
att prata om den. Att få beskriva rädslan och
oron för vad som ska hända, säger Karin Andersson, demensvårdsutvecklare och en del
av demensteamet.
För att tillmötesgå det behovet håller teamet i samtalsgrupper, där personer som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen får
träffas och prata med varandra. Ofta uppstår
det genast en stark gemenskap – det betyder
mycket att få träffa andra i samma situation,
med liknande känslor och problem.
– Det handlar mycket om att få
prata om just känslan. Ofta kan
man beskriva den väldigt väl, säger
Karin Andersson.
När sjukdomen har gått längre och det
finns behov av mer stöd i vardagen, fungerar
demensteamet som spindlar i nätet. De visar
vägen till de verksamheter i kommunen som
kan hjälpa och ge glädje, till exempel dagverksamhet.
– Den som drabbas av en demenssjukdom
förlorar ibland delar av sitt sociala nätverk.
Men i mötet med andra på dagverksamheten får man nya upplevelser som ger glädje
och livskvalitet. Man får vara sig själv och
får uppskattning för den man är, säger Berit
Andersson.

		 			
			
			
			
			
			
			
			

Exempel på metodstöd är stöd för analys av Öppna Jäm-		
förelser, en information om kvalitet, resultat och kostnader
som Socialstyrelsen och SKL årligen presenterar. Resulta tet diskuteras och analyseras i forskarledd cirkel. Ett annat
metodstöd är ”Utvärderingsverkstad”, som går ut på att
utvärdera och systematiskt följa upp ett projekt eller
utvecklingsarbete samtidigt som utvärderingengenomförs.
Resultatet blir både en väl genomförd utvärdering av projektet och en långsiktig kompetensutveckling för deltagarna.

 synliggör och tar tillvara brukarnas kunskap och erfarenheter.
Modeller som provas för närvarande är t. ex. Brukarrevision,
Delaktighetsmodellen och initiativ till brukarnätverk.
 samverkar med universitet och högskolor på flera sätt. Till
exempel:
- genom att arrangera gemensamma konferenser, bl.a. Forskning
		pågår där praktiskt verksamma och forskare får möjlighet att
		 diskutera och knyta kontakter med varandra.
- forskning- och utvecklingsprojekt i samverkan.
- för att utveckla socionom- och sjuksköterskeprogrammen.

Regionförbundet Uppsala län är en medlemsorganisation för
Landstinget i Uppsala län och länets åtta kommuner; Enköping,
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
www.regionuppsala.se
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ALMEDALEN 2014
Är vin, sex och
självbestämmande
okej, eller är
fallprevention och
hygien våra
ledstjärnor?
Almedalen den 2/7 2014
klockan 09.30-10.30
Plats: Strandgatan 25

Salutogent förhållningssätt:

Det är enkelt ... men inte alltid lätt
Svåruttalade modeord med latinskt ursprung – sådant kan kännas långt ifrån vardagen när man arbetar med äldre. Men orden kan dölja att de
faktiskt handlar om det enkla: om meningsfullhet och glädje i livet, om en tillvaro som går att hantera och begripa. Salutogent förhållningssätt
handlar om det vardagliga, det jordnära och det mänskliga.
Text: Elin Hjelm

DET LATINSKA ORDET salutogenes betyder hälsans
ursprung. I det salutogena förhållningssättet väljer vi alltså
att fokusera på de faktorer i livet som främjar vår hälsa. I
dessa sammanhang talar vi ofta om det vi kallar KASAM,
en känsla av sammanhang: att vi upplever vår vardag som
meningsfull, hanterbar och begriplig. Men vad innebär det
i praktiken? Svaren på vad som är hälsofrämjande är lika
många som antalet personer du frågar. Det som är säkert är
dock att det i varje möte med en medmänniska finns möjlighet
att stärka och glädja. Här är berättelserna från tre verksamheter som gör verklighet av det salutogena förhållningssättet.

”Nu har jag ett aktivt liv och ett
mycket bättre självförtroende”
Personal på en träffpunktsverksamhet berättar. ”Jag fick ett
telefonsamtal från en kollega som sa att hon rekommenderat
en av sina besökare att gå på min träffpunktsgymnastik. Hon
berättade att personen i fråga var mycket försynt och tveksam,
och undrade om jag kunde ta hand om henne lite extra. ’Självklart, hälsa henne välkommen från mig’, svarade jag.
Det är viktigt att ett första möte blir bra för att man ska vilja
och våga komma tillbaka en andra gång. Det gäller för alla, det
räcker att gå till sig själv och se hur man vill bli bemött när man
kommer ny någonstans.
Så den här kvinnan kom, och hon kom tillbaka, hon kom till
flera andra aktiviteter. Hon hittade nya vänner och en gammal
kollega som också går här, och de är numera ett litet gäng som
stannar kvar efter gympan för att fika och prata. De kan sitta i
timmar, och träffas även på fritiden. Lena som förut var blyg

och tillbakadragen sprudlar nu av energi och livslust.
När hon gått här i ungefär ett år kom hon in till mig på
träffpunkten med en liten påskpresent.
’Hej Karin’ säger hon, ’jag har köpt en liten present till er.
Det är inget stort, bara en gest. Jag vill att ni ska veta att utan
träffpunkten så hade jag bara suttit hemma. Nu har jag ett aktivt liv och ett mycket bättre självförtroende än förut!’
Det är sådana stunder som jag verkligen förstår hur mycket
vår verksamhet betyder för våra besökare. Jag var nära till tårar faktiskt. Men den största skillnaden gör personerna själva,
vi ger dem bara rätt förutsättningar för det.”

”Hon har kunnat komma tillbaka till sitt vanliga liv”
Personal på ett seniorgym berättar: ”Många kommer till seniorgymmet efter att de har varit med om en skada, till exempel
ett benbrott. De har varit på lasarettet och fått grundläggande
rehabilitering men är ännu inte tillbaka där de var före skadan.
Jag tror att man kan återhämta sig snabbare om man kommer
hit. Man kan ju komma så ofta man vill, och här finns alltid
stöd närvarande i form av en sjukgymnast. Vi ger träningsråd
och förhoppningsvis även en trygghet som gör att man vågar
ta i det där lilla extra. Och vi ser framstegen när en person
som kommit hit med en rollator går härifrån utan den.
När man tränar får man mer ork och styrka att leva sitt liv
som tidigare. En kvinna som har gått här ett tag har alltid varit
intresserad av trädgårdsarbete och fixat mycket på sin tomt
hemma. Med åren har hon känt att det har blivit allt svårare
att hålla igång som förut, och det har gjort henne sorgsen att

tänka att den tiden är förbi. Men sedan hon skrev in sig på
seniorgymmet känner hon att hon orkar mycket mer. Hon vågar ta i, hon litar mer på sin kropp och vet vad hon klarar.
Träningen har gjort att hon har kunnat komma tillbaka till sitt
vanliga liv.”

”Det kostar ingenting annat
än den tid som man avsätter
för varandra”
Samordnare på frivilligverksamhet berättar: ”En av våra frivilliga brukade besöka en dam som bodde på ett omvårdnadsboende. Vi kan kalla dem för Rune och Stina. När de träffades
första gången så blev det ett sådant där speciellt möte där det
bara säger klick. De trivdes med varandra från första början.
De kunde prata och skämta, alltid med en glimt i ögat. Stina
var rullstolsburen, men Rune hjälpte henne ofta att komma
ut på promenader. De brukade komma ner till oss på frivilligcentralen, och jag minns henne så starkt med glädjen som
strålade ur hennes ögon. ’Rune är lyckan i mitt liv’, brukade
hon säga varje gång.
Detta är en vardagshistoria som nog dyker upp i många
sammanhang där frivilliga arbetar. Men den är inte mindre
speciell för det. Det fina med frivilligverksamhet är att man
får känna att man har en ömsesidig vänskap med någon annan. Den frivillige kommer inte på besök för att han eller hon
får betalt, utan av egen vilja. Det handlar om glädjen i mötet
mellan två människor, att få bli sedd, hörd och bekräftad, och
att ha någon som bryr sig om en. Och det kostar ingenting,
annat än den tid som man avsätter för varandra.”
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Lärande är en jäst i verksamheten
Hur skapar man en lärande organisation? Det är en relevant fråga för vård och omsorg, där utvecklingen ständigt går framåt. Kommunikation
och tillit är viktiga ingredienser, liksom att ge förutsättning för alla att komma till tals och lära på sitt eget sätt. En levande kultur på arbetsplatsen får kompetensen att växa, som jäst i en deg.
Text och bild: Elin Hjelm

”OM JAG VILL lyckas med
att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja
just där”. Så skrev den danske
1800-talsfilosofen Søren Kierkegaard i dikten Till eftertanke.
Detta citat används ofta inom
pedagogisk filosofi och stämmer
väl överens med den kultur som
hör hemma i en lärande organisation. För att skapa ett hållbart
och långsiktigt lärande måste alla
inblandade känna sig delaktiga
och engagerade, och den som lär
ut måste se varje person och hjälpa
henne att hitta sin egen motivation.
Detta är jästen i den bakning som
är en lärandeprocess: en levande kultur
som består av relationer och möten mellan dem som lär ut och dem som lär. Vi
lär varandra och vi lär av varandra.
En arena för kompetensutveckling
Iréne Hansson är utvecklingsstrateg inom
vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings
kommun:
– Det finns en traditionell syn på kunskap
som går ut på att det är i skolan man lär sig
saker, där betyg blir det ledande verktyget
för att se om något lärande har skett, säger hon. Men i en lärande organisation ser
man också arbetsplatsen som en arena för
kompetensutveckling. Man skapar förutsättningar för samtal och reflektion, och har
en öppenhet och beredskap för olika sätt att
lära. Alla är olika, så man kan inte säga till
hela arbetsplatsen att ”nu lär vi oss på det
här sättet”.
En lärande organisation handlar inte om
att lära sig utantill, utan om ett förhållningssätt till kunskap. Hur vill vi inhämta den,
hur vill vi tillägna oss den? För att återvända
till bakningsmetaforen: det handlar inte bara
om att följa receptet utan att hitta sig själv
i det.
För trots att två människor använder samma recept och ingredienser, så bakar de helt
olika bullar. Någonstans under bakandets
gång händer något som gör att mina bullar
smakar annorlunda än dina. Alla kan följa ett
recept, men att tillsätta sin egen prägel ger
bullarna det lilla extra. Den yttersta kompetensen handlar om hur man gör något på sitt
eget vis, och ingenstans är det viktigare än
inom vård och omsorg.

”Vi lär varandra och
vi lär av varandra”
Det personliga är professionellt
– Ibland räcker det att följa receptet, säger
Iréne Hansson. Till exempel när det handlar
om att förhindra att smitta sprids, och vi följer de hygienföreskrifter som gäller. Men i
omsorgen, i mötet med människor, då räcker

det inte. Då finns det en annan dimension
som måste till.
Med andra ord är ”receptet” också viktigt:
vi har lagar, regler och bestämmelser att förhålla oss till, och det är ett kunnande som inte
får uteslutas. Men för att ge en god vård och
omsorg behövs mer än så. I vårt arbete går vi
in i mötet med en annan person, och då har vi
oss själva och vår personlighet som viktigaste
redskap.
– Vi brukar säga att ”det personliga är professionellt”, säger Iréne Hansson. Våra egna
upplevelser och erfarenheter blir en tillgång
om vi använder dem på rätt sätt.
Lyft den tysta kunskapen
Inom vård och omsorg blir det därför viktigt
att sätta ord på det som man kan kalla ”den
tysta kunskapen”: erfarenhet, fingertoppskänsla och personlig kompetens. Kan vi formulera oss kring denna viktiga kunskap så
kan vi också använda och utveckla den. En
sådan process är också en viktig del av den
levande kultur, den ”jäst” som skapar en lärande organisation.
För att kulturen verkligen ska hållas levande behöver den näring. Regelbundna
tillfällen för samtal och reflektion, där vi kan
diskutera vad vi gör och hur vi gör det, är en
viktig beståndsdel som behöver vara inbyggd

i den organisatoriska strukturen. Det blir ledningens ansvar att ge utrymme för detta. Det
är också viktigt att ledningen har en tillit till
medarbetarna, och utgår från att alla kan lära
sig och har unika förmågor att komma med.
Att det finns en personlig kompetens hos var
och en som handlar om förhållningssätt, ansvarstagande, etik och metoder.

”Utgå från att alla
kan lära sig och har
unika förmågor”
Ett kollektivt självförtroende
– Vi som arbetar inom vård och omsorg står
mitt upp i verkligheten, säger Iréne Hansson.
Vårt uppdrag är att ge ett individuellt anpassat stöd till varje person som vi möter, och för
att kunna göra det behöver vi själva bemötas
som individer och få respekt för vårt kunnande. Bara den som känner sig trygg och
uppskattad i sin roll kan vara genuint öppen
för ny kunskap. Genom att lära av varandra
bygger vi upp ett kollektivt självförtroende
inom organisationen, och det är viktigt för
att vi ska kunna ge våra kunder bästa möjliga
stöd och hjälp.

ALMEDALEN 2014
Vi lär varandra, vi lär
av varandra: en
metod för att säkra
kommande
rekryteringar inom
vården?
Almedalen den 30/6 2014
klockan 10.00-11.00
Plats: Strandgatan 25
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Ett flöde som gynnar alla:

Om samverkan mellan
kommun och landsting
Hur ser framtiden ut för äldreomsorgen? Med en befolkning som blir allt äldre kommer trycket att öka. Ett sätt
att bemöta utvecklingen är samverkan, att minska avstånd mellan kommun och landsting och istället samordna
alla resurser som finns.
Text och grafik: Elin Hjelm

1975: För varje person som hade fyllt 80 år, fanns det 25 personer i yrkesverksam ålder. 2014: För varje person som har fyllt 80 år, finns det tolv
personer i yrkesverksam ålder.
Det här är en utveckling som syns runtom i världen, och som synliggör
vilka utmaningar som äldreomsorgen kan komma att stå inför i framtiden.
Visst kommer det att bli krävande, men man får inte stirra sig blind på
antalet äldre, menar Mårten Lagergren som är docent och forskningsledare
vid äldrecentrum. Han har bland annat gjort en studie för att se om resurserna har följt behoven inom äldreomsorgen. Det han har kommit fram till
är att även om antalet äldre har ökat kolossalt, så har inte behoven ökat i
samma utsträckning.
– En person som var 80 år 1980 hade generellt sett samma hälsoläge
som en person som är 85 år idag.
Funktionsförmågan avgör
Enligt Lagergren är det mest relevant att se till funktionsförmågan hos
äldre, eftersom det är den som avgör om man har behov av vård och omsorg – inte åldern. Och antal år med bibehållen funktionsförmåga har ökat,
precis som livslängden. Det beror till stor del på en bättre sjukvård, men
också på bättre hjälpmedel, till exempel.

En viktig bit i att klara framtidens äldreomsorg är därför att fortsätta på
den inslagna banan, och arbeta för att fler ska kunna vara självständiga
längre:
– All utveckling kommer att ställas på sin spets. Vi står inför utmaningar, det är helt klart. Det kommer att framtvinga nya lösningar, säger Mårten
Lagergren.
Satsning för ökad samverkan
Ett sätt att utveckla äldreomsorgen är ökad samverkan. Sedan 1992 har
kommunen ansvar för omvårdnad och service till äldre, medan hälsooch sjukvård axlas av landstinget. Många är de sjuka äldre som behöver stöd från båda. Men där vårdtagaren förväntar sig ett sammanhållet,
konsekvent stöd kan det finnas motsättningar mellan kommun och landsting, motsättningar som gäller mitt och ditt, gränser och avtal. Under tiden
skapas onödigt dubbelarbete och individen hamnar i kläm.
Anne Johansson är avdelningschef för närvårdsavdelningen i Enköpings
och Håbo kommun, och kan tydligt se vilka vinster som kommer av ett
gott samarbete. Närvårdsavdelningen, som ligger på lasarettet i Enköping
och samfinansieras av landstinget och de två kommunerna, är nämligen en
satsning för att öka samverkan kring vårdtagare i länet.
– Om vi inte samverkar finns det en risk för att det uppstår murar mellan

”All utveckling
kommer att ställas
på sin spets”
Mårten Lagergren
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ALMEDALEN 2014
Vem ska göra
prioriteringar i
kommunens vård
och omsorg?
Föreläsare:
Agnetha Resin,
biståndschef
Enköpings kommun.
Almedalen den 30/6 2014
klockan 11.00-12.00.
Plats: Strandgatan 25

kommun och landsting, säger Anne Johansson. Därför har vi valt att samordna våra resurser kring varje vårdtagare, vilket skapar ett gemensamt
flöde som gynnar alla.
Utan det flödet skulle varje medarbetare som träffar vårdtagaren få ”börja om på nytt” – ställa samma frågor och göra samma utredningar. Inte nog
med att det vore ett enormt slöseri av resurser, det vore också jobbigt för
vårdtagaren som inte skulle komma vidare i sin rehabilitering.

”Utan samverkan
uppstår murar
mellan kommun
och landsting”
Anne Johansson

Så går det till i praktiken
Vägen till lasarettets närvårdsavdelning går via en remiss. Den kan komma
från en vårdcentral, kommunens vård och omsorg eller någon annan vårdpersonal som möter den enskilde.
Efter en bedömning av personens rehabiliteringsbehov och ADL-förmåga (förmåga att klara av vardagliga sysslor), inleds behandlingen.
– Vi ser till individen och vill ta vara på hans eller hennes inneboende resurser. Det handlar inte bara om att ge omvårdnad utan också om att stärka
personen genom att motivera och peppa, säger Anne Johansson.
Vårdtiderna är relativt långa; de brukar uppgå till nära tre veckor. Under
den tiden gör personalen ofta ett hembesök, och vårdtagaren får möjlighet
att gå på ”permission”, det vill säga prova på att vara hemma och se hur
det går. Mot slutet av behandlingen får vårdtagaren mäta sin ADL-förmåga
på nytt. Det är för att man ska kunna se om det har skett någon förbättring,
vilket det i princip alltid har gjort.
Viktigt med en trygg hemgång
När en läkare har gjort bedömningen att personen i fråga är redo för utskrivning, tar arbetet för en trygg och säker hemgång vid. Kommunens
vårdplaneringsteam kommer till lasarettet för att lägga upp en plan för
framtiden. Personalen på avdelningen berättar hur tiden där har varit och
teamet pratar med vårdtagaren om behov, önskemål och eventuella farhågor. Under samtalet kommer de tillsammans fram till vilka insatser som
kommer att behövas; det kan till exempel röra sig om hemtjänst, hjälpmedel, bostadsanpassning eller stöd från en arbetsterapeut. Närvårdsavdelningen får ta del av planeringen och berörd personal i kommunen får
information om vilka insatser som kommer att bli aktuella.
Inger Bertilsdotter är en av medlemmarna i vårdplaneringsteamet, och
hon berättar att det är mycket att tänka på vid en utskrivning:
– Allt måste förberedas innan personen kan lämna lasarettet. Hjälpmedel ska beställas, mediciner och recept ska vara i ordning och hemtjänsten
ska informeras så att de kan sätta igång så fort det behövs.
Fördelen med närvårdsavdelningen är att tempot kring utskrivningen
blir lugnare.
– Det kommer vårdtagaren till fördel, säger Inger Bertilsdotter. Situationen blir inte så stressad, vi hinner förbereda så att personen får en bra
hemgång.
Rätt stöd ökar individens chanser att känna sig trygg efter vårdtiden, och
uppleva sin situation som hanterbar. Om man misslyckas att ge det stödet
kan det skapa osäkerhet och en oro inför att inte kunna klara sig själv. En
person som har sådana negativa upplevelser kan komma att behöva ett
större fortsatt stöd från vård och omsorg.

Hembesök underlättar för den äldre
Den som inte har nått ända fram i sin rehabilitering, eller som har fortsatt
behov av medicinsk vård, kan få hembesök från personalen på närvårdsavdelningen. Hanne Rönnback är enhetschef på korttidsboendet Solgården,
där de boende ofta är sjuka eller befinner sig i livets slutskede. Här har de
stor glädje av hembesöken:
– Vårdtagaren behöver inte åka in till lasarettet, men får ändå träffa samma personal som under vårdtiden där. Det ger kontinuitet och trygghet, att
få ha kvar läkare som man byggt upp en relation med. Och så är det bra för
oss att ha snabb tillgång till medicinsk expertis, säger Hanne.
Hjälps åt med det praktiska
Utbyten av medicinska tjänster kan också ske under mindre formella omständigheter. Med en god kommunikation sinsemellan kan den kommunala hemsjukvården utföra insatser som annars hanteras av närvårdsavdelningens hemsjukvårdsteam. Eller så blir det tvärtom.
– Vi kan fördela uppgifterna efter vad som är mest praktiskt, säger kommunens äldreomsorgschef Maria Palm. Vi kan även ge tips och råd till
varandra, om sådant som vi har märkt har underlättat eller förbättrat situationen för en vårdtagare.
Maria Palm menar att det är viktigt att lita på varandra och låta var och
en ta ansvar för sin del. Man måste visa varandra respekt för sina respektive professioner. Enköping är så pass litet att det finns en möjlighet att
lära känna varandra, åtminstone till namn, och det gör det lättare att ha en
god kontakt.
Formella och informella kontaktytor
Anne Johansson på närvårdsavdelningen är inne på samma spår:
– En framgångsfaktor är att vi har en vana av att samverka i vår länsdel.
Det har gjort att vi har lärt känna varandra.
För även om det är viktigt med avtal och fasta mötesformer så är det de
informella kontakterna som skapar samverkan i vardagen. Att kunna ta
upp telefonluren när det uppstår frågor och konflikter, istället för att låta
fantasin springa iväg och förstora upp problemen. Det går inte att undvika
meningsskiljaktigheter när huvudmän med olika uppdrag ska mötas, men
det går att hitta former för att hantera dem.
Slutligen poängterar Anne Johansson att vi inte får vara för bundna till
avtal och styrdokument: det måste finnas en flexibilitet i och mellan verksamheterna eftersom alla personer vi möter har olika behov. Och för att
klara vården och omsorgen i framtiden måste vi kunna möta dessa behov
tillsammans.

Hanne Rönnback

Inger Bertilsdotter

”Visa respekt
för varandras
professioner”
Maria Palm

Om närvårdsavdelningen
Närvårdsavdelningen ligger på lasarettet i Enköping.
På avdelningen finns:
• en rehabiliterande enhet
• en geriatrisk enhet
• en enhet för vård i livets
slutskede (palliativ vård)
Den rehabiliterande enheten och enheten för vård i livets slutskede styrs och finansieras gemensamt av Uppsala läns landsting, Enköpings kommun och Håbo kommun.
Den geriatriska enheten finansieras helt av Uppsala läns landsting.
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Äldre med utvecklingsstörning:

Var hör jag hemma?
Åldrandet kommer tidigare för personer som har en utvecklingsstörning. De drabbas i högre utsträckning av demenssjukdom; ändå finns det
få äldreboenden som riktar sig just till denna målgrupp. Men i Enköping finns ett, och där är man tacksam för de resurser som kommunen
har satt till.
Text: Elin Hjelm

Foto: Agnelica Runqvist

PLÖTSLIGT KÄNNS DET som att du inte
hör hemma någonstans: på gruppboendet
där du har bott en längre tid är du omgiven
av yngre personer som har ett högre tempo
och andra intressen än du själv. Du orkar inte
hänga med på det som händer längre. Till ett
vanligt äldreboende vill du inte flytta, för där
finns inte resurserna att ge dig rätt form av
stöd. Vart tar du vägen nu?

Bildtext?

Vård- och omsorgsförvaltningen
fattade ett eget beslut
I Enköping ville man råda bot på den frågan. I mitten på 1990-talet fick kommunerna
överta ansvaret för boende för personer med
utvecklingsstörning. I samband med det fattade förvaltningen ett unikt beslut att starta ett
boende för äldre personer med utvecklingsstörning. Verksamheten, som går under namnet Hornugglegränd, drivs än idag.
– Vi är stolta över Hornugglegränd, säger
Marie Palmgren som är chef för vård och
omsorg i Enköping.
– Det är inte många kommuner som har
liknande verksamheter. Ofta tänker man att
en person med utvecklingsstörning helt enkelt kan bo kvar i sin gruppbostad, men behoven och önskemålen kan förändras betydligt med åldern.
Ett exempel är social samvaro. När hälsan försämras kan det bli svårt att fortsätta
på daglig verksamhet, och då blir det ensamt
på gruppboendet när de andra försvinner ut
under dagen. Så blir det inte på Hornugglegränd: där finns aktiviteter i huset så att de
boende har möjlighet till sysselsättning och
samvaro utan att behöva åka iväg.
– Ur det perspektivet kan det vara bra att
bo ihop med andra som också är äldre. Men
självklart så tvingar vi inte någon att flytta
– vill man bo kvar i sitt gruppboende så gör
man det, och då ger vi allt stöd vi kan för att
det ska fungera, säger Marie Palmgren.
Personalen är nyckeln till framgång
På Hornugglegränd bor idag 8 personer i
varsin lägenhet. Personal finns tillgänglig
dygnet runt som en trygghet för de boende.
Så är det inte på ett vanligt gruppboende, där
behovet sjunker under dagen då många besöker daglig verksamhet.
Helena Dahlgren är arbetsledare på
Hornugglegränd och menar att just bemanningen är nyckeln till boendets framgång. De
flesta som arbetar på Hornugglegränd har varit med i många år och känner de boende väl.
– Våra kunder har ett behov av en
strukturerad vardag, vilket skulle vara svårt
att få till inom den vanliga äldreomsorgen
eftersom de har en annan typ av bemanning.
Att vi har en sådan god personalstyrka är
anledningen till att vår verksamhet fungerar
väl, säger Helena.
Olika kompetenser ger det
stöd som behövs
Õie Umb-Carlsson, som forskar om funktionshinder och habilitering vid Uppsala
universitet, anser att det behövs mer kunskap
om åldrandet hos personer med utvecklingsstörning. Framför allt är det viktigt att se att
det inte rör sig om en homogen grupp; åldrandet varierar precis som det gör hos personer utan utvecklingsstörning. Personer med

Downs syndrom åldras till exempel ofta i
högre takt och löper en ökad risk att drabbas
av demenssjukdom, medan en person med
lindrig till måttlig utvecklingsstörning kan
ha samma förväntade livslängd och åldrande
som övriga befolkningen.

”De boende har lärt
känna varandra under
många år”
– Precis som för personer utan utvecklingsstörning förutsätter ett gott åldrande att man
får den omvårdnad som man behöver. Det är
viktigt att upptäcka tidiga tecken på demens
och andra åldersrelaterade sjukdomar, och

kunna skilja dessa tecken från symtom som
är en del av funktionsnedsättningen. För detta
krävs kunskap och erfarenhet hos personalen,
men också att personal med olika kompetenser samverkar, säger Õie Umb-Carlsson.
En sådan samverkan har man utvecklat i Enköpings kommun. Personalen på
Hornugglegränd har kompetens inom området för funktionsnedsättning, och deras roll
är att stödja de boende i den situation som de
haft hela livet: att leva med en utvecklingsstörning. Om det uppstår problem i samband
med demenssjukdom så kontaktar personalen kommunens demensteam, som har
spetskompetens inom området för demenssjukdomar. De utbildar, handleder och ger
praktiskt stöd där det behövs, och på så vis
får de boende tillgång till den hjälp och service som de behöver.

Gemenskapen gör mycket
Men det är inte bara personalen som får verksamheten på Hornugglegränd att fungera.
Något som också har stor betydelse är att de
boende har lärt känna varandra under många
år då de har träffats i daglig verksamhet och
andra gemensamma sammanhang. De känner
sig trygga tillsammans.
Detta är viktigt, menar Õie Umb-Carlsson.
Forskning visar att en långvarig kontakt med
vänner, familj och personal bidrar till en
känsla av sammanhang och ett gott åldrande.
Att byta bostad innebär att man lämnar invanda rutiner som har bidragit till en trygghet
i vardagen. Då är det viktigt att få omge sig
med personer man känner väl.
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Trygg ledning
ger trygg vård
Tillit, trygghet och samverkan. Det är vad som
präglar samspelet mellan kommun och landsting
på närvårdsavdelningen enligt de tre chefer som
personifierar samarbetet.
– I grunden finns känslan av att jag själv kan känna mig trygg och säker i samarbetet och känner tillit till det även i andra sammanhang. Det
spiller över till alla som är inblandade, från personal till patient, säger
Marie Palmgren, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen
i Enköpings kommun angående kommunens samarbete med landstinget och Håbo kommun kring närvårdsavdelningen på Lasarettet i
Enköping. Thomas Brandell, socialchef i Håbo kommun, håller med.
– Trygg ledning skapar trygghet hos patienten. Vi har byggt upp det
här, är stolta över det och tror på det. Medvetenheten i vår utspridda
kommun har helt klart ökat kring vilken vård man har rätt till, det är
en av många fördelar med samarbetet.
Marie Palmgren, Thomas Brandell och chefen för Lasarettet i Enköping, Thomas Ericson, ser till att synas ihop för att signalera trygghet

och visa att den här delen av Uppsala län är ett när det kommer till
närvård.
– Vi har varit uthålliga och utvecklat ett gemensamt huvudmannaskap som kan fungera som modell för samarbete också på andra platser,
säger Marie Palmgren.

Flexibel och nära vård
sätter patienten i fokus
Unik samverkan mellan kommuner och landsting ger
nära och trygg vård. Det visar arbetet på närvårdsavdelningen på Lasarettet i Enköping.
– Självklart vill man helst vara hemma, men det här är så bra som det
kan bli. Allt är så lugnt och behagligt här, man får hjälp med precis allt
när som helst.
Yvonne Larsson sitter och dricker en kopp soppa i ett ombonat fikarum med utsikt över blomstrande buskar och träd. Hon är patient på
den palliativa enheten som är en del av närvårdsavdelningen på Lasarettet i Enköping. Hon har vårdats här ”ett tag” i väntan på att hemmet
ska anpassas efter hennes behov, och trivs väldigt bra.
Lugnt. Befriat från stress, kontinuitet. Begreppen görs till verklighet
på närvårdsavdelningen som samfinansieras av landstinget samt Enköpings och Håbo kommun.

Integrerat arbetssätt
Patienten kan komma via remiss från såväl sjukhus, vårdcentral, kommunens vård och omsorg eller annan vårdpersonal. Rent praktiskt
fungerar det så att patienten ”får” ett team av tre sjuksköterskor varav
en är patientansvarig sjuksköterska. Teamet följer sedan patienten oavsett om patienten är hemma eller på lasarettet. Arbetsformen har lett
till såväl nöjda patienter som nöjd personal och det finns fler positiva
effekter - en är man har tid att lyssna på individen i större utsträckning.
– Personalen här på avdelningen vet aldrig hur dagen ska se ut när de
kommer till jobbet och de arbetar både här och i hemmet hos patienter
i Enköping, Håbo och södra Heby, säger Anne Johansson som är avdelningschef för närvårdsavdelningen.
– För en väl fungerande vård hemma krävs mycket. Här bedriver vi
specialiserad hemsjukvård och samarbetar dagligen med kommunernas sköterskor, för behoven flätas in i varandra.

Samverkan gynnar patienten
Eftersom kommunikationen fungerar så bra mellan kommunens respektive lasarettets hemsjukvårdsteam är det enkelt att lösa situationer
på mest praktiska vis och de patienter som skrivs ut kan stanna hemma
efter utskrivning i mycket större utsträckning än tidigare.
– När vi lyckas samverka så här så vinner patienten framför allt och
det känns väldigt positivt. Att arbeta i samverkan är vad vi absolut
måste göra för att våra resurser ska räcka också i framtiden. Genom att
samverka så kan vi göra vården tillgänglig för fler i våra kommuner,
säger Anne Johansson.
Patienten Yvonne Larsson känner väl igen sig i beskrivningen av den
trygga sjukvården som följer henne överallt.
– Det är så skönt att tänka på att jag vet vad som väntar när jag kommer hem, att det är samma personal som hjälper mig här som där. Personalen gör allt för oss patienter.
Vill du veta mer? Träffa mig i Almedalen. Jag finns på
plats 1-3 juli. Annars kan du alltid söka mig på Lasarettet i
Enköping. Jag berättar gärna mer om vårt arbete.
Anne Johansson
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Äldre i Enköping har
fått egen konditor
Sommarfest, kakbuffé eller afternoon tea – de äldre i Enköpings kommun kan
välja och vraka när konditorn Rafael Vendelius kommer på besök. Under ett
år åker han runt till vård- och omsorgsförvaltningens träffpunkter och omvårdnadsboenden och bakar.
Rafael gjorde vård- och omsorgspraktik på omvårdnadsboendet Malin i Enköping. I samband med att boendet
ordnade Nobelmiddag 2013 fick enhetschefen och förvaltningschefen reda på att Rafael var utbildad konditor.
— De frågade mig om jag ville åka runt till olika verksamheter och baka, säger Rafael. Jag tyckte att
det verkade jättespännande och roligt.
Marie Palmgren är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping:
— Vi ville ta tillvara på Rafaels kunskaper på ett bättre sätt som kom både honom och våra
kunder till godo, säger hon.

Uppskattad och efterfrågad
Den kringresande konditorn har varit mycket uppskattad och efterfrågad, framförallt i kommunens omvårdnadsboenden och träffpunkter. När Rafael kommer bakar han efter kundernas och
verksamhetens önskemål; ofta utifrån något tema som till exempel påskfika, sommarfest eller
afternoon tea. Den som vill är delaktig i bakandet men det går också bra att delta som åskådare
och sedan njuta av slutresultatet.
Naima Holm bor på Liljegårdens omvårdnadsboende och är en av dem som fått
njuta av Rafaels bakverk.
— Rafael bakade scones när vi hade hattparad här på Liljegården.
Det var russin i dem och de var mycket goda; jag har aldrig ätit scones med russin förut så det var kul att få prova något nytt, säger
Naima.
Förhoppningen är att Rafaels kulinariska resa genom
vård och omsorg ska resultera i en bok där de mest populära
recepten finns dokumenterade. På så sätt kan det som Rafael
nu har påbörjat hållas vid liv på kommunens boenden och
träffpunkter.

Rafael rekommenderar:
Spritsade syltkakor
200 g smör
1 dl florsocker
2 msk vaniljsocker
2 ½ dl vetemjöl
2 dl potatismjöl
1 dl sylt av valfri sort
Rör smöret smidigt och sikta sedan i florsocker
och vaniljsocker. Rör tills smeten blir porös.
Tillsätt mjölet lite i taget och rör hela tiden.
Spritsa ut kakorna (tänk på att bearbeta smeten
väl, annars blir den svår att spritsa). Gör en lätt
fördjupning med fingret i varje kaka och klicka
i lite sylt. Grädda i mitten av ugnen, i 175-200
grader i tio minuter eller tills kakorna har fått
en svagt guldgul färg.

