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Förord 

Denna avhandling startade som ett projekt med namnet "Omsorgsarbet
ets omstrukturering - ett möte mellan två vårdformer". Det är ett projekt 
som till sist har utmynnat i avhandlingen "Det ojämlika mötet. En studie 
av samverkan i hemvården mellan kommunens hemtjänst och landsting
ets primärvård". 

Idén till projektet fick jag i samband med en studie av hemtjänsten i 
två kommuner. Det var då jag uppmärksammade att det fanns en pro
blematik i relationerna mellan sjukvårdens personal och hemtjänstens 
personal. Efter studier i sociologi började jag forskarutbildningen vid so
ciologiska institutionen i Umeå. Efter ett par år var jag tvungen på grund 
av familjeskäl att flytta tillbaka till Norrbotten. Det blev ändå fortsatta 
forskarstudier, men nu vid Institutionen för Arbetsvetenskap i Luleå. Det 
blev en lösning som har fungerat bra under alla år, framförallt för att det 
är en trivsam och öppen anda på institutionen. Det visar sig inte minst 
vid kafferasterna och de årliga personalfesterna. 

Det finns förmodligen vitt skilda motiv till varför en avhandling 
skrivs, men en sak torde vara gemensamt och det är att det finns en 
nyfikenhet samt en hel del frågor som inte har några givna svar. En av
handling skrivs dock inte av en isolerad person i ett isolerat samman
hang, det behövs också andra intresserade och engagerade människor för 
att kunna fullfölja och avsluta ett avhandlingsarbete. Utan dessa männi
skor hade denna avhandling varken påbörjats eller avslutats. 

Den person som under alla år har följt mitt avhandlingsarbete är Eva 
Hedman. Eva har varit min handledare under de sex åren som detta pro
jekt- och avhandlingsarbete har pågått. Trots det geografiska avståndet, 
Eva i Blekinge och jag i Norrbotten, har handledning fungerat över för
väntan. Hon har läst mina otaliga utkast och uppsatser och har med en 
aldrig sinande kritisk blick strukturerat, kommenterat, kritiserat och 
tvingat mig att tänka i nya och andra banor. Våra samtal har betytt 
mycket för mig. Eva har ingjutit mig mod att arbeta vidare och inte ge 
upp. Hon är i hög grad medskyldig till denna avhandling, dock huvud
sakligen för dess förtjänster. 

En person som också har underlättat mitt avhandlingsarbete är Jan 
Johansson som skall ha ett särskilt tack för all den tid han har lagt ner på 
alla mina utkast och uppsatser. Han har alltid ställt upp, ofta med kort 
varsel, när jag har behövt synpunkter. Han har med stort tålamod, gran
skat, kritiserat, stöttat och gett goda råd. 

Ett tack till Bosse Helgeson som i inledningsskedet av mina forskar-
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studier underlättade mitt skrivande genom att montera in hårddisken i 
min dator. Bosse har också ställt upp som ställföreträdande handledare 
och organiserade i slutskedet av mitt avhandlingsarbete ett seminarium 
inför gruppen "Samarbetets vänner" i Ronneby, ett seminarium som gav 
nya infallsvinklar på både form och innehåll. Ylva Fältholm och Annika 
Johansson som har tagit sig tid att granska och ge synpunkter på mitt av
handlingsmanus skall ha ett särskilt tack. Paul McMillan har språkgran
skat mitt abstract och har också översatt den engelska sammanfatt-
ningen, tack Paul. 

Det är brukligt att man i förordet nämner de som har finansierat 
forskningen. Det är först och främst Arbetsmiljöfonden som under drygt 
tre år har finansierat och gjort det ekonomiskt möjligt för mig att skriva 
min avhandling. De har dessutom anordnat årliga seminarium kring äm
net hemvårdsarbetet. Jag fick bland annat tillfälle att presentera mitt för
sta paper, men också årligen träffa olika forskare som forskar kring 
hemvårdsarbetet. Sociologiska institutionen i Umeå bidrog med utbild
ningsbidrag i början av min forskarutbildning och Institutionen för Ar
betsvetenskap har gjort det möjligt för mig att avsluta mitt avhandlings
arbete. 

Till sist ett stort tack till alla de personer som deltog i intervjuerna 
och beskrev sina erfarenheter och uppfattningar. Det var intensiva, inne
hållsrika och välplanerade intervjuer som fungerade över förväntan. 

Ett särskilt tack till Mats som under de sista åren har diskuterat, kriti
serat och gett värdefulla synpunkter på det jag har författat. 

Denna avhandling tillägnar jag mina barn Linda och Patrik för att de har 
hållit mig medveten om andra värden än bara forskning. 

Den snörika och kalla vintern, april 1994. 

Luleå 

Elisabeth Berg 
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1. PROBLEMSTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Enligt nya riktlinjer för den offentliga omsorgen för äldre och handikap
pade skall den omorganiseras till öppnare vårdformer1. Tidigare har de 
äldre och handikappade i hög utsträckning vårdats på institutioner. Nu är 
målet att de i ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem, även de 
som har stora omsorgsbehov2. 

Det finns tre grundläggande principer för samhällets sociala service 
och vård (prop. 1987/88:176). Dessa anger att den enskilde har rätt att 
själv få bestämma hur han eller hon vill leva sitt fortsatta liv, rätt att få 
känna trygghet och rätt till valfrihet. Detta utgör den grundtanke som nu 
genomsyrar äldreomsorgen i Sverige. Den enskilde skall så långt det är 
möjligt kunna bo kvar i sin invanda bostad3. Placering på institution bör 
ske först när resurserna för stöd i hemmet inte räcker till. 

Det är primärkommunens hemvård som efter Ädel-reformen (1992) 
har det övergripande ansvaret för det offentliga omsorgsarbetet som be
drivs i de privata hemmen. Landstingskommunerna har det ekonomiska 
och personella ansvaret för läkarinsatser och för den sjukvård som be
drivs på landstingets institutioner" (SoL 1982, HSL 1983, Ds 1993:38). 

Omsorgsarbetet gällande de äldre och handikappade har ur ansvars
synpunkt genomgått många förändringar. Det finns dock en viss konti
nuitet i det faktum att det är primärkommunerna och landstingskommu
nerna som har och har haft det övergripande ansvaret under hela 1900-
talet. Det som har varierat är vilka patientgrupper respektive organisa-

Socialtjänstlagen 1982, Hälso- och sjukvårdslagen 1983, Lag om särskilda omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda m fl 1985:568, Konsekvensstudien - erfarenheter och ekonomiska konsekvenser av 
strukturförändringar inom äldre omsorg, psykiatri och omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Lands
tingsförbund och Kommunförbund, 1986, SOU 1987:21. 

Den avgränsning som sker mot äldre och handikappade handlar om att det är denna målgrupp som till 
största delen omfattas av den kommunala hemvården.Förutom de äldre så har alla människor med nå
gon form av fysiskt eller psykiskt handikapp, oavsett ålder, rätt till hemvård. För att undvika en sam
manblandning med barnomsorgen och omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda inför Karin Tengvald 
(1988) begreppet vuxenomsorg när hon beskriver den kommunala hemtjänstens service och omsorg till 
äldre och handikappade. Jag använder huvudsakligen begreppet hemvård som kom med Adel-reformen 
och äldre och handikappades omsorg i det privata hemmet men också i vissa fall begreppet vuxenom
sorg. 

I paragraf 19 SoL slås de grundläggande principerna självbestämmande och normalisering fast: 
"...möilighet att leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra.' 

Ädel-reformen är dels en förkortning för Äldredelegationen och dels en samlad beteckning för den re
form som förändrar och reglerar ansvaret för äldre och handikappades vård och omsorg och uttrycks i 
lagändringar i Socialtjänstlagen 1982 (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen 1983 (HSL). I prop. 
1990/91:14 används också beteckningen äldre-reformen. 
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tion har ansvarat för och vilka arbetsuppgifter som respektive organisa
tion har att utföra. Landstingen har övertagit arbetsuppgifter och patient
grupper från primärkommunerna och vice versa. Staten har inte haft nå
got direkt ansvar för äldre och handikappades omsorg och service under 
1900 - talet. 

I både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
uttalas att det skall finnas en samverkan med andra organisationer i ut
vecklandet av "det nya öppna vårdarbetet" i det enskilda hemmet5. Dä
remot uttalas inte explicit vilka organisationer som skall samverka med 
varandra. Detta tydliggörs dock till exempel i tillämpningsföreskrifterna 
för socialtjänstlagen6. Att kommunerna och landstingen skall samråda 
och samverka angavs i regeringens proposition 1984/85:142 sid 20, där 
den föredragande departementschefen markerade samarbetets betydelse 
mellan de bägge huvudmännen med orden: "Av det jag nu har sagtßljer 
att samråd och samverkan mellan kommuner och landsting är en förut
sättning för att boendeförhållandena för gamla, handikappade och lång
varigt sjuka skall kunna förbättras. Det får inte råda något tvivel om att 
huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar för detta" Kommunernas och 
landstingens skyldighet att gemensamt planera service och vård på lokal 
nivå betonas även i den statliga offentliga utredningen, SOU 1987:217. 

SoL och HSL som anger riktlinjer för primärkommunernas respektive 
landstingskommunernas verksamheter är ramlagar, vilket betyder att de i 
huvudsak innehåller mål och riktlinjer och saknar detaljreglering. Det 
betyder att primärkommunerna och landstingen har stor frihet att be
stämma över tillämpningen av lagstiftningen. 

Den övergripande målsättttingen för de båda organisationernas sam
verkan är att ge god vård och service till den enskilde omsorgsbe-
hövande. Avsikten är också att de bägge organisationernas ekonomiska 
och personella resurser skall användas så effektivt som möjligt (prop. 
1990/91:14, SoS 1990:15). 

I paragraf 9 (SoL 1982) anges att "Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genom
föras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med andra or
ganisationer och andra föreningar." I paragraf 20 SoL (1993:390) anges att "Kommunen skall planera 
sina insatser för äldre. I planeringen skall {kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsor
gan och organisationer.' I paragraf 21 anges på liknande sätt för människor med funktionshinder. 
Kommunen skall planera sina insatser för människor med funktionshinder. I planeringen skall kommu

nen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer." I paragraf 8 Hälso- och 
sjukvårdslagen anges att; "I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstings
kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda." 

Riksdagen fattade i juni 1980 beslut om en ny lagstiftning. Socialtjänstlagen, som skulle träda i kraft 1 
januari 1982. En styrgrupp bildades bestående av repesentanter frän Socialdepartementet, Socialstyrel
sen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, LO, TCO, SACO/SR samt nämnden för Sam
hällsinformation. I boken "Socialtjänst" i vilken tillämpningsföreskrifter presenteras anger de att sam
verkan bör äga rum med bland annat hälso- och sjukvården. De tar upp att socialtjänstlagen inte före
skriver några bestämda former för samverkan utan varje kornmun har att själv bestämma vilka former 
för samverkan som skall finns mellan organisationerna (1980 sid. 164). 

De begrepp som används av politiker för att påtala och beskriva behovet av samarbete mellan de bägge 
organisationerna är samverkan, samordning och samarbete. Begreppet samarbete används när den kon
kreta tillämpningen beskrivs. I lagstiftningen används begreppet samverka. I intervjuerna med personal-

frupperna använde jag begreppet samarbete när jag ställde frågor om hur samverkan fungerar mellan de 
åda personalgrupperna. I redovisningen använder jag begreppen samverkan och samarbete som syno

nyma begrepp (jfr Eivor Bång och Nils-Gunnar Rudenstam, 1984). 
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Det skedde givetvis förändringar i ansvarsfrågan när primärkommu
nerna på grund av Ädel-reformen övertog hela ansvaret för de äldres och 
handikappades omsorg men de två huvudmännen har fortfarande (enligt 
både SoL och HSL) det gemensamma ansvaret för samordningen av om
sorgerna för äldre och handikappade. Enligt de politiska direktiven skall 
således de inblandade personalgrupperna tillsammans arbeta för att ge 
god hemvård till äldre och handikappade. 

I praktiken betyder detta att personal från två olika organisationer 
med sinsemellan skilda uppgifter och kompetenser skall samordna hem
vården för äldre och handikappade. Samverkan mellan socialt utbildad 
personal och sjukvårdsutbildad personal sker av formella skäl, det vill 
säga för att lagstiftning och politiska direktiv så anger men också för att 
vården och servicen rent konkret är så organiserad att personalen måste 
samverka om arbetet i det enskilda hemmet skall kunna fungera tillfreds
ställande för den enskilde omsorgstagaren. 

Omorganiseringen till öppnare vårdformer har dock redan givit upp
hov till problem både för dem som behöver vård och omsorg och för den 
personal som arbetar för att ge denna vård och omsorg. I vissa studier 
beskrivs problem som handlar om vem av de bägge huvudmännen som 
har det egentliga ansvaret för individens omsorgsbehov. 

Andra studier pekar på att det är olika målsättningar, kompetens, po
licy, förhållningssätt och brist på resurser som försvårade samarbetet 
(SoU 1988:41, Prop 1990/91:14). 

Socialstyrelsen skriver i sin skrift "Samordnad Äldreomsorg 1986:1" 
att "Socialtjänst- och sjukvårdspersonal har inte sällan bristande kun
skap om varandras arbetssätt. Motstridiga vårdideologiska motiv kan 
därför förekomma i samarbetet mellan socialtjänsten och sjuk
vården'1'(sid.43). 

Det finns sammanfattningsvis en tilltro hos politiker och centrala pla
nerare att samverkan och samordningen av hemvården skall leda till att 
omsorgerna för äldre och handikappade blir bättre (Braun/Westrin, 
1984). Som framgått finns dock problem i detta möte mellan sjukvårds
personal och socialtjänstens personal, trots de goda intentionerna från 
pohtikers och planerares sida. Detta uppmärksammades inte minst av det 
då föredragande statsrådet Bengt Lindqvist när han beskrev problemati
ken kring samordning och samverkan mellan de bägge huvudmännen; 
"Det finns också flera exempel på att huvudmännen praktiskt lyckats ut
veckla sitt samarbete. Det har emellertid visat sig svårt att med nuva
rande förutsättningar få till stånd en generell utveckling i detta av
seende. Skälen kan vara flera. Enligt min bedömning står en stor del av 
orsakerna att finna i den ansvars- och uppgiftsfördelning som gäller 
mellan kommuner och landsting" (Prop 1990/91:14 sid. 37). 
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Avhandlingens syfte och uppläggning 

Denna avhandlings huvudsyfte är att beskriva och analysera det möte 
som sker mellan personalgrupperna i de två organisationerna - primär-
kommunens hemtjänst och landstingets primärvård - när de enligt de po
litiska målsättningarna skall samverka och samordna det "nya öppna 
vårdarbetet" i omsorgerna om äldre och handikappade. 

För att uppnå detta syfte har arbetet delats upp i två delar, som var
dera dock hör intimt samman och förutsätter varandra. 

För det första har själva mötet mellan de två organisationernas perso
nalgrupp studerats. Detta arbete har i sin tur delats upp i följande frå
geställningar: (1) Hur ser det dagliga mötet ut mellan de två organisatio
nerna? (2) I vilka sammanhang, i samband med vilka uppgifter och på 
vad sätt möts de två organisationernas personalgrupper? (3) I vilken ut
sträckning och i vilka sammanhang uppkommer problem vid dessa mö
ten? (4) I vad består dessa problem och vilka är deras orsaker? 

För att studera mötet mellan personalgrupperna har hemtjänstassi
stenter och vårdbiträden frän den kommunala hemtjänsten och distrikts
sköterskor och distriktsläkare från landstingets primärvård i en kommun 
(i norra Sverige) intervjuats. Det är dessa fyra personalgrupper som i den 
konkreta vardagen har det gemensamma ansvaret för omsorgs- och sjuk
vårdsinsatserna till de äldre och handikappade. 

Utöver själva mötet mellan de två organisationernas personalgrupper 
har också respektive organisation i sig studerats. Mitt utgångsantagande 
har varit att de problem som påtalats i hög grad är strukturellt och orga
nisatoriskt betingade och att de hänger samman med att de personal
grupper som skall mötas i samverkan kommer från två sinsemellan 
mycket olikartade verksamheter, nämligen socialtjänsten respektive 
sjukvården. Av detta skäl har jag funnit det nödvändigt att gå vidare och 
inte begränsa mig till själva mötena i sig mellan de två organisationernas 
personalgrupper. Jag har även studerat respektive organisationer -
primärkommunernas hemtjänst respektive landstingskommunernas pri
märvård och sjukvård. Syftet med denna del av studien har varit att få en 
bakgrund för att kunna förstå i vilken utsträckning och på vad sätt mö
tena mellan personal ur de två verksamheterna påverkas av att de kom
mer från organisationer med sinsemellan olikartade målsättningar, ar
betsuppgifter och kompetenser. Det här utgör dock inte en teoretisk refe
rensram för analysen av samarbetet mellan personalgrupperna, utan är 
att betrakta som strukturella och bakomliggande faktorer som påverkar 
samarbetet. 

Framställningsmässigt är avhandlingen uppbyggd på följande sätt. Jag 
börjar med en presentation av olika studier inom forskningsområdet 
sjukvård - omsorgsarbete. Därefter följer ett avsnitt i vilket jag beskriver 
hemvårdens utveckling. Efter dessa inledande avsnitt i del I följer så av-
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handlingens huvuddelar. I del I I presenteras studien av de två organisa
tionerna som skall samverka. Tyngdpunkten i denna del ligger på 
beskrivningen av de bägge organisationerna, kommunens hemtjänst och 
landstingets primärvård, och hur organiseringen av hemvården har ut
vecklats från sextiotalet fram till dagens Ädel-reform. Som en avrund-
ning beskrivs yrkesgrupperna vårdbiträden, hemtjänstassistenter, di
striktssköterskor och distriktsläkare med deras skilda kompetenser och 
arbetsuppgifter inom respektive verksamhetsområden. Del I I avslutas 
med teoretiska reflektioner och sammanfattande slutsatser kring den ra
tionaliseringsprocess som sker i samhället och vilka konsekvenser detta 
får för omsorgsarbetet. Dessutom diskuterar jag betydelsen av att hem
vården historiskt sett varit ett traditionellt kvinnoyrke. 

I avhandlingens tredje del följer så den empiriska studie av själva 
mötet mellan de två organisationernas personalgrupperna. Undersök
ningens material utgörs i huvudsak av de intervjuer som gjordes under 
vintern och våren 1991 med de tidigare nämnda fyra personalgrupperna. 
I denna del ingår även en beskrivning och diskussion av den metod som 
användes att diskuteras och motiveras för denna materialinsamling. 

I den fjärde och avslutande delen knyts delarna I I och Hl samman. 
Här presenteras en sammanfattande diskussion mellan personalgrup
perna i de bägge organisationerna. Vad kännetecknar detta möte? Vilka 
förutsättningar finns för ett fungerande samarbete i hemvården mellan 
personal som kommer ur organisationer med skilda målsättningar, ar
betsuppgifter och kompetenser? 

Studier inom forskningsområdet 

I allmänna ordalag har jag redan i det föregående hänvisat till studier 
som gjorts inom området hemvård och öppnare vårdformer. Följande av
snitt avser att mera systematiskt återge den forskning som tar upp sam
verkan och samarbete i hemvården respektive sjukvård- och omsorgsar
betet. Relationerna mellan sjukvårdspersonal och socialtjänstens perso
nal har inte undersökts i Sverige i någon högre grad. Samarbetet mellan 
socialt utbildad personal och sjukvårdsutbildad personal nämns i olika 
studier men problematiseras inte (Svensson 1986, Gough 1986). Däre
mot har det bedrivits forskning som har en viss relevans för de föränd
ringar som sker inom hemvårdsarbetet. I ett större forskningssamman
hang måste emellertid hemvårdsarbetet betraktas som ett eftersatt om
råde. 

Rita Liljeström och Birgitta Jarup (1983) beskriver i sin rapport 
"Vardagsvett och vetenskap i vårdarbete" den utveckling som sker för 
bland annat undersköterskor och vårdbiträden. De har inte som syfte att 
beskriva samarbetet mellan personalgrupper men de uppmärksammar 
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ändå detta och återger problem som finns mellan olika personalgrupper. 
De anser att samarbetsproblemen beror på det samhälle och det organi
satoriska system som kvinnorna verkar i . I det konkreta vårdarbetet und
viker både undersköterskor och vårdbiträden att ta upp samarbetspro-
blem men de kan komma till uttryck genom sådana kommentarer som att 
"utan vårdbiträdena skulle arbetet inte fungera." I vårdpyramiden är det 
vårdbiträdena som befinner sig längst ner och det är något som kan 
skapa samarbetsproblem. Det finns en kamp om arbetsuppgifterna mel
lan vårdbiträden och undersköterskor, Jarup och Liljeström återger föl
jande belysande citat "Då undersköterskorna går in och övertar sysslor 
som hemsamariterna tidigare har gjort, så blir det ju att vi sparkar un
dan hemsamariten. Det blir mindre för dom att göra. Och det kan man 
inte heller finna sig i (1983 sid.85)." En annan undersköterska menar att: 
"Risken är när man börjar diskutera vems arbetsuppgifter som är vems, 
att jag tror man får vara väldigt seriös. Jag tror att det finns en risk att 
undersköterskor kan undervärdera de sysslor som hemsamariter gör 
(1983 sid. 86)". Undersköterskorna är medveten om att de har en annan 
utbildning än vad vårdbiträdena har och inser att dessa skillnader kan 
förorsaka problem. Liljeström och Jarup menar att samarbetsproblemen 
till stor del orsakas av strukturella och organisatoriska faktorer. Proble
men kan bero på besparingsåtgärder, byråkratisk stelhet och mäns bris
tande förståelse för vad vårdarbete innebär. 

Hemvård är i stor utsträckning ett ensamarbete, där vårdbiträdet ar
betar ensam i det enskilde hemmet eller ger omsorg till den enskilde i ett 
kommunalt boende. Hemtjänstassistenterna och den grupp vårdbiträden 
som assistenterna är arbetsledare för utgör ett arbetslag som har ansvar 
för omsorgen till den enskilde inom ett bestämt geografiskt område. 
Hemtjänstens personal, både hemtjänstassistenter och vårdbiträden, 
samarbetar i första hand med distriktssköterskorna och i många kommu
ner även med undersköterskor. Det finns dock ett begränsat antal under
sköterskor inom hemvården, år 1989 redovisar Berg och Sundström att 
av de arbetslag som finns i Sverige är det 25 procent som har underskö
terskor. 

Det samarbete som sker mellan vårdbiträden och undersköterskor 
handlar enligt Liljeström och Jarup (1983) till stor del om att varje yr
kesgrupp var för sig arbetar med olika uppgifter i hemmet med målsätt
ningen att den enskilde skall få så bra omsorg som möjligt. Vårdbiträ
dena städar, handlar och lagar mat samt sköter viss personlig omvårdnad 
medan undersköterskorna tar hand om de medicinska arbetsuppgifterna 
som omläggningar, insulingivning med mera. Ibland kan även under
sköterskorna bada och klä den enskilde omsorgstagaren. 

Claes-Göran Westrin (1986) redovisar i en internationell studie om 
samarbetet mellan personal i primärvård och socialtjänst att det inte 
finns någon högre grad av samarbete på mellanivå inom hälsovård och 
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socialtjänst8.1 ett flertal länder, däribland Sverige, anser socialarbetare 
att det finns behov av ökat samarbete särskilt med läkare. Medan läkarna 
däremot inte anser sig ha lika stort behov av att samarbeta med social
tjänstens personal. De samarbetsproblem som Westrin pekar på är bland 
annat att läkarna indirekt konkurrerar med socialarbetarna. Westrin skri
ver "The most difficult figures in co-operation seem, however, in most 
countries to be the doctors. Their rather negative attitudes towards co
operation are stressed in several contexts in the United Kingdoms 
report" (1986 sid.37). Westrin pekar på att läkarna, när de uppmärk
sammar de psykosociala dimensionerna, själva försöka utveckla en egen 
kunskap inom området utan att ta kontakt med socialarbetarna. Läkarna 
anses också dominera andra grupper, inte därför att de har bättre kun
skaper än andra yrkesgrupper utan på grund av deras traditionella och 
hierarkiska auktoritet och status. Studien visar att läkarna inte visar nå
got intresse av att aktivt ta del av samarbetet med andra personalgrupper 
i situationer där de inte intar en central roll. De huvudsakliga rapporterna 
från de olika länderna visar på dåligt samarbete mellan läkare och övriga 
personalgrupper. De enda undantag som redovisas från Norge. Rapporter 
därifrån redovisar mera positiva reaktioner. En av orsakerna anses vara 
att de norska läkarna har ett helhetsperspektiv i arbetet med patienterna. 

Westrin påpekar att behovet av att förbättra och öka samarbetet har 
väckts från politiskt håll och av den allmänna sociala utvecklingen i 
samhället men också av den forskning som visar på behovet av att sam
ordna hälsovård och socialtjänst Westrin hävdar att det är fem faktorer 
som är betydelsefulla för att samarbete skall kunna utvecklas på en mel
lannivå i den öppna vården (primary health care). Det är ideologi, eko
nomi, intresserad personal och andra grupper som stödjer samarbetet, 
(klienter, patienter, samhällsmedborgare) samt att det finns orga
nisatoriska och personella förutsättningar för att samarbete skall kunna 
etableras och utvecklas. 

Westrin hävdar i likhet med Liljeström och Jarup att det är struk
turella och organisatoriska faktorer som försvårar och delvis omintetgör 
samarbetet mellan personal på mellannivå. Han förklarar samarbetspro
blemen med att det saknas en gemensam uppfattning om vad samarbetet 
skall syfta till och hur det skall utformas. Andra orsaker som Westrin 
anger är brister i de olika yrkesgruppernas utbildning. 

I en studie av Braun och Westrin (1984) framkommer att 95 procent 
av de tillfrågade politikerna och administratörerna anser att distriktslä
kare har ett behov av utökat samarbete med socialarbetare medan endast 
30 procent av de tillfrågade distriktsläkarna anser sig ha ett sådant be
hov. Politikerna ställer krav att de båda organisationerna skall samordna 
sina resurser för att ge bästa tänkbara vård till enskilda omsorgsbehö-
vande. De anser att ett samarbetet mellan socialt utbildad personal och 

De länder som deltar i studien är, Belgien, Kanada-Ontario, Finland, Västtyskand, Israel, Nederlän
derna, Norge, Polen, Sverige och Storbritannien. 
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sjukvardsutbildad personal är av stor betydelse och en viktig förutsätt
ning för att kunna ge en så bra omsorg som möjligt för äldre och handi
kappade. 

Ritva Gough (1986) använder sig av begreppet samverkan i ett om
sorgssystem som består av såväl olika slags relationer som av olika typer 
av omsorgsaktiviteter. Hon pekar också på att det finns tydliga konflikter 
mellan grupperna. Den ansvarfördelning som finns mellan socialt utbil
dad personal och sjukvårdsutbildad personal leder till att den enskilde får 
hjälp från olika yrkesgrupper med skilda kompetenser, det vill säga 
vårdbiträden, undersköterskor eller/och distriktssköterskor. Gough häv
dar att det snarare handlar om en arbetsfördelning än ett konkret samar
bete, de delar upp arbetet mellan varandra. Hon menar att undersköter
skorna har en särställning i sin rådgivande och informerande roll i jämfö
relse med vårdbiträdena vad det gäller sjukvårds- och omvårdnadsfrågor. 

Lennart Svensson (1986) har analyserat arbetsorganisatoriska förän
dringar från vårdbiträdenas perspektiv. Det är en studie som jämför 
hemtjänsten i två kommuner, Örebro och Norrköping. Svensson anser att 
de samarbetsproblem som finns bland annat är orsakade av den rådande 
arbetsdelningen, hierarkin och byråkratin i förvaltningen. Hemtjänstas
sistenternas svårigheter som arbetsledare är en följd av organisatoriska 
förhållanden, deras mellanställning i organisationen, den mansdomine-
rade förvaltningen, knapphet på resurser, hemtjänstens svaga ställning i 
förhållande till andra verksamhetsområden, oklara målsättningar och den 
snabba utvecklingen av hemtjänsten. Dessa problem försvårar för perso
nal och hjälpmottagare att få inflytande över hemtjänstens organisation 
och utveckling. Svensson menar att det är vårdbiträdenas vardags
kunskap, starka engagemang och ansvar som gör att hemtjänsten ändå 
fungerar så bra som den trots allt gör. 

Svensson ställer i en enkät frågan hur vårdbiträdena tycker att samar
betet fungerar med distriktssköterskorna. Han överlåter till personalen att 
själva definiera vad samarbete innebär. Svensson kommer fram till att 
cirka 60 procent av vårdbiträdena tyckte att samarbetet fungerade 
mycket bra eller ganska bra. Cirka 25 procent hade inte svarat på frågan 
därför att de ansåg att de hade så liten kontakt med sjukvårdens personal 
att de inte kunde ta ställning. Det var cirka 10 procent i Norrköping och 
3 procent i Örebro som tyckte att samarbetet fungerade dåligt. Av assi
stenterna var det ungefär lika stora andelar, det vill säga cirka 60 procent 
som ansåg att samarbetet fungerade bra med distriktssköterskorna. Den 
kritik som riktades mot distriktssköterskorna var att vårdbiträdena fick 
dålig information, att distriktssköterskorna uppträdde auktoritärt och 
hade en prestigefylld inställning och nedvärderade vårdbiträdenas kun
skaper. Svensson hävdar att hemtjänstpersonalen uttrycker en känsla av 
underordning mot andra personalkategorier. Han pekar även på att hem
tjänstverksamheten har lägre status än övrig socialtjänst och är under-, 
ordnad sjukvården. 
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Den studie Svensson redovisar avsåg inte att undersöka själva sam
arbetet utan var en jämförande studie mellan två olika arbetslag, inom 
den kommunala hemtjänsten och av deras arbetsorganisation i två olika 
kommuner. Det som togs upp rörande samarbetet var snarare att betrakta 
som en attitydundersökning som synliggjorde att det inte är helt pro
blemfritt mellan olika personalgrupper. 

I ett försöksprojekt som Uppsala läns landsting har genomfört, har 
man lokalt utvecklat en metodik tillsammans med sjukvården, social
tjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I utvärderingen re
dovisas några av de faktorer som anses utgöra hinder för ett samarbete. 
Ett problem som betonas är att de olika instanserna har skilda funktioner, 
det vill säga målsättningar för sin verksamhet Andra problem är att det 
finns skilda policy, resurser och synsätt inom de olika verksamheterna 
vilket försvårar samarbetet. De råd som ges är att det bör ske en ökad 
sammanhållen kunskaps- och metodutveckling för de olika personal
grupperna för att skapa bättre betingelser för samarbetet (SoU 1988:41). 

Kari Waerness, anlägger bland annat ett könsteoretiskt perspektiv då 
hon i "Kvinnoperspektiv på socialpolitiken" (1983) och "Kvinnor och 
omsorgsarbete" (1982) beskriver och analyserar omsorgsarbetet Hon 
framhåller kvinnors behov av utveckling inom sitt arbete. Waerness 
analyserar begreppet omsorg och anser det vara ett övergripande be
grepp, varav omsorgsarbete utgör en del. Omsorgsarbetet handlar i prak
tiken om icke-likvärdiga ge- och taförhållanden och skall täcka behov 
hos de samhällsmedlemmar som enligt allmänt accepterade samhälls-
normer inte kan hjälpa sig själva. Waerness vill bidra med en lösning på 
hur den konkreta organiseringen av samhällets omsorgstjänster skall gö
ras för att omsorgsarbetare och omsorgstagare skall kunna ge respektive 
ta emot allsidiga, personliga tjänster under likvärdiga förhållanden. 
Waerness argumenterar för att det sociala omsorgsarbetet inte skall 
överta det institutionella förhållningssättet. Omsorgsarbetet i de äldres 
och handikappades egna hem kräver andra kunskaper och andra förhåll
ningssätt. Det är därför viktigt, anser hon, att den sociala hemtjänsten 
inte blir underställd hälso- och sjukvården. 

Gerdt Sundströms och Stig Bergs skrift, "Vad har egentligen hänt 
inom äldreomsorgen?" (1988) beskriver i vilken omfattning den kom
munala hemtjänsten har ersatt institutionsvården. De har via statistik 
analyserat erfarenheter från åren 1965-1985. Under denna tid skedde en 
markant ökning av den kommunala hemtjänsten åren 1965-1975, medan 
det enligt deras uppgifter skedde en lika markant tillbakagång under åren 
1975-1985. De menar att det fanns stora förhoppningar bland politiker 
och beslutshavare att hemtjänsten skall kunna ersätta institutionsboendet. 
Det har inte blivit så, hävdar de, det uppsving som skedde under åren 
1965-1975 skall snarare uppfattas som en effekt av en ekonomisk expan
sion i samhället i stort. Sundström och Berg anger att det inte finns något 
samband mellan antalet långvårdsplatser och antalet personer som upp-
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bär kommunal hemtjänst. Kommunerna och landstingen planerar på var 
sitt håll oberoende av varandra sin egen form av äldreomsorg. 

Samma forskare har skrivit "Kommunal och regional variation inom 
äldreomsorgen" (1989) som är en studie av den kommunala variationen 
inom omsorgen inklusive långvården. De har funnit skillnader mellan 
olika landsting och kommuner vad avser fördelningen av institutionsvård 
och kommunal hemtjänst. Detta gäller antalet servicemottagare, antalet 
tilldelade timmar samt antalet långvårdsplatser. Kommunerna i Norrland 
ger social service till fler äldre i jämförelse med övriga kommuner i Sve
rige. Det finns skillnader mellan glesbygd och tätort i fördelningen av 
den kommunala hemtjänsten. De har undersökt alla kommuner, utom två 
som saknade statistikuppgifter. De har dock reserverat sig för den kom
munala hemtjänstens statistik, som de anser inte fyller alla kvalitétskrav, 
de har själva uppmärksammat direkta felaktigheter. Berg och Sundström 
hävdar att kommunerna har en politisk vilja att satsa på den kommunala 
hemtjänsten. 

Berg och Sundström tar däremot inte upp landstingens utbyggnad av 
hemsjukvård eller hur den förhåller sig till antalet långvårdsplatser. De 
anser att hemsjukvård bedrivs i en så fiten omfattning att det är svårt att 
bedöma dess effekt i förhållande till antalet långvårdsplatser. De har inte 
kunnat inhämta några statistiska uppgifter rörande hemsjukvården. 

Statens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) har i Olofström 
kommun (rapport 248,1988) gjort en studie över hur den sociala och 
medicinska hjälpen fördelar sig i hemmen (sid. 12-13,15). Olofströms 
kommun har en väl utvecklad hemsjukvård i förhållande till landets 
kommuner och landsting genomsnittsligt sett. Exemplet från Olofströms 
kommun visar att 16 procent av det totala antalet servicemottagare 
(N=518) har enbart sjukvård i hemmet, 22 procent har både sjukvård och 
hemtjänst. Det innebär för denna kommun att 38 procent av det totala 
antalet servicemottagare har sjukvård i hemmet och 62 procent har en
bart kommunal hemtjänst. 

Rosmari Eliasson, har tidigare ansvarat för forsknings- och utveck
lingsarbetet för äldre på Stockholms socialbyrå som startade 1985.1 
"Ramprogram för FoU-området, Äldre" (1986) drar hon upp riktlinjer 
för utvecklingsarbetet. Forskningsfältet är fokuserat på socialtjänstens 
möte med äldre människor. Syftet är att synliggöra de äldre människor
nas respektive omsorgspersonalens situation så att servicen, omsorgerna 
och vården skall kunna utformas på ett sätt som svarar mot båda grup
pers behov. 

Ann-Britt Thulins "En studie av personalomsättningen bland vårdbi
träden i socialdistrikt 1" (1986) redovisaren hög personalomsättning, ca 
hälften av 600 månadsanställda vårdbiträden slutade under ett år. I en
kätsvaren framkommer att de som slutade inom hemtjänsten upplevde 
att ensamansvaret, anpassningskravet/underordningen och känslan av 
otillräcklighet var det som var sämst med arbetet. Av arbetsuppgifterna 
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upplevdes städning som mest negativt. Vårdbiträdena uppfattade att de 
behövdes men att deras insatser inte alltid uppskattades av andra. Vård
biträdena beskriver även hur de uppfattat att kommunikationen mellan 
olika yrkesgrupper fungerade, bland annat saknade de information från 
hemtjänstassistenten till servicemottagaren om vilka arbetsregler vård
biträdena hade att följa. De saknade även information om de äldre som 
de skulle arbeta hos, en information som det var meningen att deras ar
betsledare eller ansvarig gruppledare skulle ge. 

Gerd Lindgren använder i "Doktorer, systrar och flickorna" (1992) 
begreppet samhandlingsfundament när hon studerar samarbetet mellan 
olika personalgrupper på en sjukvårdsavdelning. Lindgren använder sig 
av begreppen samhandling-, klass- och könsfundament när hon analyse
rar relationerna mellan olika personalgrupper på en sjukvårdsavdelning. 
Tyngdpunkten i hennes studie är personalgrupper som har skilda utbild
ningar men arbetar tillsammans inom samma organisation. Samhandling 
anser hon har en vidare betydelse än begreppet samarbete och interak
tion. Samhandling är ett norskt begrepp och betyder när det översätts till 
svenska interaktion. Lindgren menar dock att begreppet interaktion inte 
beskriver själva handlandet i sig. Det norska begreppet samhandling pe
kar enligt Lindgren på att det endast är genom att handla eller vara till
sammans som man kan få gemensamma erfarenheter. Hon lägger helt 
enkelt in fler innebörder i det norska begreppet interaktion. 

Sammantaget framgår det i många studier att det kan vara proble
matiskt när sjukvårdens och socialtjänstens personalgrupper skall sam
verka och samordna insatserna för äldre och handikappade. Liljeström 
och Jarup (1983) visar med sin studie att det finns samarbetsproblem 
mellan personalgrupperna i de två organisationerna. Westrin (1986) visar 
också att samarbetet mellan socialt utbildad personal och sjukvårdsper
sonal både nationellt och internationellt fungerar bristfälligt. Några orsa
ker som anges är strukturella och organisatoriska faktorer samt skilda 
kompetenser. 

Ingen studie har dock studerat samarbetet på ett mera djupgående sätt 
eller relaterat de fyra personalgruppernas erfarenheter och uppfattoingar 
till ett strukturellt sammanhang. Det saknas också studier som visar i 
vilken utsträckning och på vad sätt mötena mellan personal ur de två 
verksamheterna påverkas av att de kommer från organisationer med sin
semellan olikartade målsättningar, uppgifter och kompetenser. 
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2. HEMVÅRDENS FRAMVÄXT 

Hur har då organiseringen av hemvården utvecklats från 60-talets början 
fram till idag? Detta skall beskrivas innan vi går vidare till avhandling
ens huvuddel. Hemvård är numera den samlade beteckningen för social 
service och sjukvård i hemmet9. Hemvården har varit och är delvis fort
farande uppdelad i social service och hemsjukvård. Det är, som nämnts i 
det föregående, personal med skilda kompetenser som ansvarar för sjuk
vårdsinsatserna respektive de sociala insatserna. Socialhjälpslagen 
(1957) gav äldre och handikappade ökade möjligheter att få social ser
vice direkt i hemmet. Den hjälp som äldre och handikappade fick av 
primärkommunen under 50- och 60-talet var i första hand städning och 
inköp. Den sjukvård som den enskilde behövde ansvarade landstinget 
för, i första hand genom distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna 
hade som en av sina arbetsuppgifter att utföra sjukvårdsbehandlingar till 
äldre och handikappade i deras privata hem. Den personalgrupp som var 
anställd av primärkommunen och arbetade med det konkreta arbetet i de 
privata hemmen var de så kallade hemvårdarinnorna. Det var en yrkes
grupp som var anställd av kommunens socialförvaltning och som i första 
hand arbetade hos barnfamiljer. Under denna tid fanns inte någon speci
ell omsorgsutbildning för personal som arbetade i de enskilda hemmen 
med äldre och handikappade. De vårdutbildningskurser som gavs var in
riktade mot den institutionella vården. 

Under 50- och 60-talet började primärkommunerna att anställa hem
samariter10, i första hand kvinnor utan särskild vårdutbildning. Deras 
uppgift var att hjälpa äldre och handikappade i deras privata hem. När 
denna hemhjälpsverksamhet började i primärkommunerna var det i hu
vudsak kanslister och i vissa kommuner hemvårdarinnor som admini
strativt förmedlade hemservicen. Det kunde finnas skillnader mellan 
primärkommunerna i organiseringen av hemhjälpen. Stockholms kom
mun var en av de första kommunerna i Sverige som år 1951 anställde 
socialsystrar. Deras uppgift var att utreda och bedöma hjälpbehovet hos 
äldre och handikappade (SoU 1963:47). Som jämförelse kan nämnas att 
socialsystrar anställdes ungefär 10 är senare i Norrbottens län. 

De variationer som fanns mellan olika primärkommuner var ofta mel
lan storstadsområden och mindre orter. Storstäderna kunde vara ett tiotal 
år före i sin organisering av hemvården jämfört med de mindre orterna 

Enskilda har alltid betalat för den sociala service som de erhållit via kommunen. Hemsjukvården var till 
att börja med kos tandsfri. det gällde även för läkemedel och hjälpmedel. Under senare år har dock den 
enskilde betalat en mindre kostnad för hemsjukvården, dvs vårdbiträdenas timmar samt för läkemedel 
och vissa hjälpmedel, det vill säga enligt samma villkor som gäller för övriga som bor hemma och har 
mediciner. 

Hemsamariter fick i juli 1980 samma fackliga avtal som övriga vårdbiträden anställda av kommunen, 
"Allmänna bestämmelser" (AB80). Yrkesbeteckningen ändrades i samband med detta till vårdbiträde 
inom öppen vård i de flesta kommunerna, i vissa kommuner är benämningen hemvårdsbiträde. 
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och glesbygden (Thullberg, 1990, SoU, 1963:47). Mot bakgrund av att 
kommunerna hade att följa samma lagstiftning fanns det en likhet i 
själva organiseringen av verksamheten. Det konkreta arbetet var upplagt 
på ett likartat sätt, det var tjänstemän och hemsamariter/vårdbiträden el
ler hem vårdare som arbetade med omsorgerna i de enskilda hemmen. 

När hemtjänsten och hemsjukvården startade som en organiserad 
verksamhet fanns det endast i ett fåtal kommuner arbetsledare för hem
vårdarna som gav information om det konkreta arbetet i de privata 
hemmen. Successivt anställdes i många primärkommuner under 50- och 
60-talet bland annat socialsystrar och senare hemvårdsassistenter. Dis
triktssköterskorna som delvis hade sitt arbete förlagt i hemmen, var den 
ende personal med i första hand sjukvårdsutbildning som hemsamari
terna träffade ute i hemmen. Det var till distriktssköterskorna som hem
samariterna vände sig till när de behövde hjälpmedel eller information 
om vårdtagarens hälsotillstånd. Det var först under 50-talet som tjänste
män började anställas inom socialförvaltningen. Yrkestiteln var till att 
börja med, som jag tidigare nämnt socialsyster, sedan blev titeln hem
vårdsassistent och från år 1980 hemtjänstassistent. Den avdelning som 
administrerade hemvården inom socialförvaltningen kallades hemtjän
stavdelningen, i vissa kommuner äldreomsorgsavdelningen och ibland 
allmänna avdelningen. Det var socialförvaltningen som hade det ekono
miska och administrativa ansvaret och varje primärkommun organise
rade sin förvaltning efter olika principer och det kunde därför finnas 
olika avdelningsformer för varje primärkommun i landet. 

När primärkommunerna började anställa hemsamariter fanns det 
ingen yrkesutbildning som var anpassad för arbetet i det privata hemmet. 
De utbildningar som erbjöds var en hemsamaritkurs på ca 160 timmar 
eller en ca 10-veckors vårdbiträdesutbildning för arbete på ålderdoms
hem. För vårdbiträdena som hade sitt arbete i det privata hemmet star
tade en två-årig gymnasieutbildning 1979 som ersatte den tidigare 6- och 
10- veckors utbildningar. Idag finns en tre-årig omvårdnadslinje som 
hösten 1990 startade på försök. 

År 1979 startade på försök en högskoleutbildning för hemtjänstassis
tenter, som ersatte den tidigare 3-åriga utbildningen för ålderdomshems
föreståndare. Idag finns för hemtjänstassistenter en social omsorgslinje 
med inriktning mot äldre och handikappade på landstingskommunala 
högskolor tillsammans med övriga medellånga vårdutbildningar. 

Efter andra världskriget rådde platsbrist inom långtidssjukvården och det 
föranledde staten att införa hemsjukvårdsbidrag till anhöriga för att av
lasta behovet av institutionsplatser. Det var i första hand anhöriga som 
fick ersättning men successivt övertog primärkommunerna stora delar av 
ansvaret för hemsjukvården. 

Primärkommunerna har tidigare erhållit ekonomisk ersättning från 
landstingen, via olika avtal, för den tid som vårdbiträdena arbetade hos 
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enskilda som hade beviljats hemsjukvård och för vård av långvarigt 
kroppsjuka bosatta på ålderdomshem. Beslut om hemsjukvård utgick 
från den enskildes vårdbehov, vårdmöjligheter i det egna hemmet och 
platstillgång på olika institutioner. Varje landsting har var för sig haft 
regler om hur behovet av hemsjukvård skulle bedömas. 

Kommunförbundet rekommenderade (redan 1968) kommunerna att 
samordna landstingens sjukvårdsuppgifter med primärkommunernas so
cialtjänst. År 1978 blev primärvården den organisation, inom hälso- och 
sjukvårdssystemet, som fick det primära ansvaret för hälso- och sjukvår
den för den befolkning som bodde inom ett visst geografiskt avgränsat 
område. År 1982 fick landstingen ansvaret också för sjukvårdsinsatserna 
för personer bosatta på ålderdomshem. Detta kom att innebära att 
distriktssköterskorna övertog arbetsuppgifter som tidigare varit 
ålderdomshemsföreståndarnas. Primärkommunerna blev därmed enbart 
ansvariga för de sociala insatserna. 

Våren 1985 beslutade riksdagen om förbättrade boendeförhållanden 
för äldre, handikappade och långvarigt sjuka människor. Detta innebar 
att alla människor fick rätt till en egen bostad av god kvalité där den per
sonliga integriteten var skyddad. Beslutet innebar också en fortsatt ut
veckling av de öppna service- och vårdformerna (SOU 1987:21). 

När Ädel-reformen trädde i kraft (1992) blev primärkommunerna 
ekonomiskt ansvariga för alla omsorgs- och sjukvårdsinsatser som sker i 
det privata hemmet. Landstingen är idag ekonomiskt ansvariga för den 
akuta sjukvård som sker på sjukhuset eller på landstingets rehabilite
ringsavdelningar, dessutom den sjukvård som kräver läkarinsatser från 
personal. I primärkommunen skall det finnas en särskild sjuksköterska, 
som har ett medicinskt ansvar för all sjukvård som utförs på primär
kommunala inrättningar. 

Äldre och handikappade har rätt till samma sjukvård som övriga 
medborgare. Ett syfte med Ädel-reformen är att bättre utnyttja de resur
ser som sjukvården och socialtjänsten har, det vill säga öka effektiviteten 
inom hemvården. Avsikten är att motverka de problem som bland annat 
har handlat om samordningen mellan sjukvården och socialtjänsten. Det 
har tidigare funnits svårigheter att ge människor rätt boende- och vård
form, men Ädel-reformen förväntas skapa goda förutsättningar för detta. 

Före Ädel-reformen ansvarade landstingen för medicinsk kompetens 
genom distriktssjukvård, hemsjukvård, specialistsjukvård på olika sjuk
huskliniker och långtidssjukvård vid sjukhus eller sjukhem. Primär
kommunerna ansvarade för den sociala kompetensen genom social hem
tjänst, olika boendeformer, ekonomiska bidrag och viss stödservice som 
färdtjänst och fotvård. Den så kallade kompetensprincipen (SoL 1982) 
utgjorde grunden för fördelningen av arbetsuppgifterna mellan huvud
männen och även för utformningen av yrkesrollerna. Landstinget ansva
rade för sjukvården med sjukvardsutbildad personal och kommunen an
svarade för social omsorg med socialt utbildad personal. 
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De ändringar som reformen medför är att primärkommunerna får 
större frihet att utse olika nämnder för att fullgöra socialtjänsten enligt 
paragraf 4, tidigare angav SoL att det i varje kommun skulle finnas en 
socialnämnd. Primärkommunen har dessutom, utöver hjälp i hemmet, 
färdtjänst eller annan service, skyldighet att anordna dagverksamheter. 
Detta var tidigare inte en lagstadgad skyldighet trots att många kommu
ner hade inrättat det som en del i sin service till äldre och handikappade. 
Primärkommunerna är numera skyldiga att ansvara för äldre människors 
boende, tidigare angav SoL paragraf 20 att det endast gällde servicehus. 
Detta är nu ändrat till att kommunen är skyldig att inrätta särskilda bo
endeformer för service och omvårdnad för äldre människor med behov 
av särskilt stöd. I paragraf 20 SoL betonas socialnämndens ansvar för att 
äldre människor får goda bostäder, hjälp och stöd i hemmet. De särskilda 
boendeformerna är sjukhem, ålderdomshem, gruppbostäder och service
hus. Att hyra en lägenhet i ett servicehus innebär möjligheter för ett bo
ende anpassat efter de gamlas behov. De hyr själva sin bostad på vanligt 
sätt och kan som andra hyresgäster vara berättigad till bostadsbidrag. 
Olika serviceanordningar, t ex social hemtjänst erbjuds efter behov, det 
gäller även trygghetslarm som många kommuner har installerat, något 
som ger den enskilde möjlighet att få hjälp av vårdpersonal dygnet runt. 
Det är ett utvidgat ansvar för äldres och även handikappades boende som 
inte begränsar sig till en viss typ av servicehus utan kan gälla olika bo
endeformer med skilda typer av service och omvårdnad, SoL paragraf 
21. 

Den största förändringen med Ädel-reformen torde vara att primär
kommunerna övertar det organisatoriska och ekonomiska ansvaret av lo
kala sjukhem och andra vårdinrättningar från landstingen. Primärkom
munerna övertar från landstingskommunerna de sjukhem och andra vår
dinrättningar som lokalt har inrättats för somatisk långtidssjukvård. 
Dessa anges i SoL paragraf 20. 

I Hälso- och sjukvårdslagen har det också skett ändringar. Varje 
landstingskommun är som tidigare skyldig att ge en god hälso- och sjuk
vård men landstingskommunens ansvar gäller inte sådan hälso- och 
sjukvård som primärkommunerna nu har ansvar för. 

Primärkommunerna har fått ett omfattande ansvar för äldres och 
handikappades service, omsorg och till viss del även för vissa former av 
sjukvårdsinsatser. De praktiska konsekvenserna av detta utvidgade an
svar är svåra att överblicka. Det torde bli en framtida forskningsuppgift 
att studera på vilket sätt primärkommunerna kommer att handlägga 
dessa nya arbetsuppgifter. Vårdorganisatoriskt har landstingen ansvarat 
för sjukvårdsinsatser sedan 1800-talets mitt, det var då vi fick den vård
modell som har gällt fram till idag. Landstingen ansvarade för personer 
med kroppsliga eller medicinska problem och staten, (fram till 1962) dä
refter landstingen, för personer med psykiska problem (Gustafsson, 
1987). I och med Ädel-reformen skedde det en ändring av det organisa-
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toriska ansvaret, men fortfarande skulle socialt utbildad personal ansvara 
för de sociala insatserna och medicinskt utbildad personal för de sjuk
vårdande insatserna. 

Omsorg och boende för äldre och handikappade 

Socialtjänstlagen (1982) markerade en kursändring beträffande målsätt
ningen för omsorgerna av äldre och handikappade. Den enskilde skall ha 
rätt att välja sitt boende och sin omsorg. Primärkommunen är alltså skyl
dig att ge enskilda hjälp via vårdbiträden och andra sociala insatser så att 
de kan bo kvar i sitt privata hem så länge deras hälsotillstånd tillåter. 

Många primärkommuner hade redan före det att socialtjänstlagen 
trädde i kraft börjat arbeta efter målsätmingen att äldre och handikap
pade skulle få vård i hemmet så långt det var möjligt. Med socialtjänst
lagen fick hemvården en lagstiftning som tog fasta på den utveckling 
som hade pågått under flera år inom primärkommunerna, det vill säga 
lagen bekräftade något som redan fungerade i praktiken. 

Antalet äldre personer ökade också, samtidigt som fanns det för få ål
derdomshem, långvårdsavdelningar och sjukhemsplatser i förhållande 
till behovet. Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkade inte bara 
kvinnorna utan även de äldres omsorgssituation. När kvinnorna, som ti
digare hade tagit hand om sina äldre anhöriga, började förvärvsarbeta 
under 60- och 70- talet ökade givetvis även behovet av offentliga hjälp
insatser för äldre och handikappades omvårdnad. 

De boendeformer som fanns för äldre och handikappade under 60-ta-
let var pensionärshem och ålderdomshem. De som inte kunde bo kvar i 
sitt hem med hjälp av vårdbiträde eller anhöriga hade möjligheten att få 
ett rum på ett ålderdomshem eller en lägenhet i ett pensionärshem. Gra
den och arten av tillsyn och service varierade mellan dessa boendefor
mer. Ålderdomshemmen tillhandahöll fullständig service, det vill säga 
helpension medan pensionärshemmen hade en begränsad tillsyn och ser
vice11. Under 70-talet startade byggandet av servicehus, det vill säga hy
reshus med lägenheter och en servicecentral. Sevicehusen kan ses som 
efterföljare till pensionärshemmen, med den viktiga skillnaden att servi
cehusen tillhandahåller ett större utbud av service till den enskilde. 

Under 70- och 80- talet debatterades bland politiker om ålderdoms
hemmens vara eller icke vara. Servicehus ansågs vara det boende som 
skulle ersätta ålderdomshemmen. Målsätmingen var att boendestandar
den skulle öka för äldre. Ålderdomshemmen hade låg standard, vissa ål
derdomshem hade endast enkelrum och saknade både toalett och kok-

SoU 1963:47 redovisar att det fanns i början av är 1960 1 879 kommunalt drivna pensionärshem varav 1 
223 som redovisade någon form av tillsyn, 295 erbjöd service och 1 281 pensionärshem hade någon 
form av sysselsättning, vanligtvis hobbyrum eller verkstad. 
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möjligheter i rummen. Många äldre ålderdomshem var mera att betrakta 
som en typ av sjukhem. Den allmänna uppfattningen som uttrycktes 
bland politiker var att ålderdomshemmen inte längre hade någon funk
tion att fylla i ett modernt välfärdssamhälle. Mot slutet av 80-talet 
svängde dock debatten, personal från hemtjänsten och sjukvården bör
jade protestera men även äldre och deras anhöriga ifrågasatte avveck
lingen av ålderdomshemmen och menade att det fanns behov av ålder
domshem. Det var många äldre som behövde ett boende som var en 
mellanform mellan servicehus och sjukhem. Det fanns äldre som var i 
behov av den omsorg som ålderdomshemmet erbjöd12. 

Antalet platser på ålderdomshem ökade fram till år 1974 därefter 
minskade antalet platser samtidigt som primärkommunerna började 
bygga servicehus, år 1989 fick kommunerna statsbidrag för ålderdoms
hemmen. Den ändrade målsätmingen uttrycktes i socialtjänstlagen. I den 
tidigare lydelsen angavs att primärkommunen skulle inrätta servicehus, 
det ändrades till att "kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd". 
Ändringen gav utökade möjligheter för kommunerna att bygga alterna
tiva boende- och vårdformer. 

Idag bygger kommunerna mindre gruppboende för äldre och även an
dra alternativa boendeformer för äldre och handikappade planeras. Det 
sker totalt en ökning av kommunala servicehus, men det är servicehus 
med lägenheter som står för ökningen och ålderdomshem som står för 
hela minskningen. Antalet platser på ålderdomshemmen minskade mel
lan åren 1983 - 1987 från 60 000 platser till omkring 47 000 platser. 
Sammantaget har boendeformer med högre standard ökat i antal. Mellan 
åren 1982 - 1989 har antalet servicehus ökat medan servicehus med hel
inackordering, det vill säga ålderdomshem, har minskat, se nedanstående 
tabell I . 

12 Debatten fördes via massmedia och finns sammanfattad i stora drag i uppsatsen "Från institutionsvård 
till omsorg i eget boende, 1987, Elisabeth Berg. 
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Tabell I . Förändringar av serviceboendet och av antalet servicehus mel
lan åren 1982 - 1989. 

Antal 

200 Servicehus med ålderdomshem 
^*^-"5ch lägenheter ~~ 

82 83 84 85 86 87 88 89 

Källa: Socialtjänst Statistik, SCB 1991. 

Antalet människor som har behov av mycket personlig omvårdnad men 
som trots det vill bo kvar i sina hem har ökat under de senaste trettio 
åren. Det har blivit fler människor som får sin omsorg i det enskilda 
hemmet. År 1964 var det ca 130 000 som hade social hemhjälp, denna 
siffra har ökat till 308 000 år 1989. Mellan åren 1950-1989 fördubblades 
antalet ålderspensionärer från 0,7 milj. till 1,5 miljoner. År 1989 fanns 
det ca 1,5 miljoner personer som var 65 år och äldre i Sverige. Av de 
personer som fick social hemhjälp var 88 procent 65 år och äldre och 12 
procent under 65 är. 

Rut Lönn (1976) ger exempel på ekonomiska skillnader mellan den 
öppna åldringsvården och den slutna åldringsvården under år 1973, som 
visar att den öppna vården kostar mindre samt att fler personer får hjälp 
av kommunen i jämförelse med den slutna åldringsvården. Vid en jämfö
relse mellan den slutna åldringsvården och den öppna åldringsvården 
kostade den öppna åldringsvården år 1973 835 miljoner och var till 2/3 
en nettoutgift för kommunerna. Det var totalt 303 098 äldre och handi
kappade som fick hjälp i sina hem under 45 miljoner hjälptimmar. På ål
derdomshemmens fanns 60 150 personer med en kostnad som var 1 145 
miljoner kronor. Åldringsvården var totalt den största kostnaden för den 
kommunala socialvården under år 1973. 

Den service som omsorgstagare är mest i behov av idag är fortfarande 
städning. I jämförelse med början av 60-talet har det dock skett en ök-
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ning av både hemsjukvård och av andra direkta personliga hjälpinsatser. 
En orsak är bland annat att landstinget har under 80-talet minskat antalet 
institutionsplatser och lagt ner ett flertal psykiatriska vårdinstitutioner 
där äldre människor har bott. Många människor med psykiska, fysiska 
och medicinska handikapp får numera sin omsorg i det privata hemmet 
eller på servicehus istället för som tidigare på landstingets institutioner. 

Det är landstingets personal, i första hand en läkare, som bedömer när 
den enskilde inte längre behöver sådana sjukvårdsinsatser som kräver 
landstingets institutionsvård, främst då rehabiliterande insatser. När den 
enskilde inte längre är i behov av sjukhusvistelse och skrivs ut från lasa
rettet övergår ansvaret för den enskildes omsorg till kommunens hem
tjänst. Den omsorg den enskilde får är då social omsorg och sjukvård av 
mindre omfattning. Målsättningen för omsorgerna är att bevara det till
stånd den enskilde befinner sig i . När den enskilde är i behov av rehabi
literande åtgärder är det huvudsakligen sjukvardsutbildad personal som 
ansvarar för insatserna. Det förekommer att distriktssköterskorna delege
rar enklare sjukvårdsuppgifter till kommunens vårdbiträden13. 

Kommunförbundet och landstingsförbundet presenterade år 1986 en 
gemensam utredning "Konsekvenser av vård- och omsorgssektorns 
strukturförändring". Utredningen gör en prognos för avvecklingen av 
landstingets institutionsvård och betonar betydelsen av befolkningens 
demografiska struktur som pekar på fler äldre i framtiden. Utredningen 
lägger fram en avvecklingsplan för bland annat långvårdsplatser och 
sjukhemsplatser. De argument som framförs för en avveckling är att 
människorna blir institutionaliserade och passiviserade av institutions
vården14. 

Det har skett en förändring av boende- och omsorgsform för de äldre 
och handikappade under de senaste trettio åren. En stor del av vad vi 
idag kallar omvårdnad och social omsorg tog akutsjukvården och lång
vården ansvar för under 60- och 70-talet (Lindholm m.fl 1982). Den in
stitutionsvård som fanns på sjukhusen under 60- talet för äldre och 
handikappade var långvård och vård på sjukhem samt viss sjukvård på 
akutvårdsavdelningar. Äldre med diagnosen causa socialis, det vill säga 
vårdfall, skrevs in på akutvårdsavdelningar på grund av att det saknades 
platser på långvården och ibland på kommunens ålderdomshem. 

I Konsekvensstudien (1986) tar man upp de problem som följer av att 
människor som endast är i behov av social omvårdnad och omsorg 
tvingas bli kvar på sjukhusets avdelningar, där målsätmingen är att ut
reda, diagnostisera, bota och behandla människor. De uppfattoingar som 
redovisas är att människorna blir hospitaliserade och passiviserade, det 

Enklare sjukvårdsuppgifter, t ex omläggningar, hjälp med medicinhantering, temperaturtagning, insuli
ninjektioner, applicerande av droppar, salvbehandling, SOU 1987:21. Betänkande av äldreberedningen. 
Det är sjukvårdsuppgifter som avser att bibehålla ett hälsotillstånd, nämligen medicinsk habilitering. 

Se rapporten "Alienation och utbrändhet" 1992:11, Elisabeth Berg, där Erwing Goffmans (1961) 
beskrivning och analys av anstaltslivets effekter på de som vistas där återges. 



26 

vill säga människorna blir snarare sjukare än friskare av att få vård på en 
institution. Den målsättning som lyfts fram i Konsekvensstudien, för att 
undvika hospitalisering och passivisering, är att människor i större ut
sträckning skall få sin vård och omsorg i det egna hemmet av primär
kommunens hemtjänstpersonal. Det finns givetvis även ekonomiska or
saker till att institutionsvården skall avvecklas. 

Vård på en institution är dyrare än den vård den enskilde kan få i det 
enskilda hemmet. På en institution blir det ett fast pris per plats och dygn 
medan i hemmet kan vården ges efter den enskildes behov och i den vår
den ingår inte kostnader för byggnader och inventarier15. 

Sjukvårdens och hemtjänstens skilda uppgifter och målsätt
ningar 

Primärvårdens utbyggnad under 70- och 80-talet avsåg bland annat att 
skapa större förutsätmingar för enskilda att få sin sjukvård i hemmet. 
Under 70- och 80-talet diskuterades samtidigt omsorgerna och sjukvård
en till äldre och handikappade. Frågor som aktualiserades var huruvida 
äldre i större utsträckning än tidigare borde få sin vård på ålderdoms
hem, servicehus eller i sina hem. Andra frågor som ställdes var om det 
verkligen var sjukvård de äldre behövde. Det uttrycktes synpunkter från 
bland annat sjukvårdspersonal att kommunens hemtjänst borde kunna 
överta ett större ansvar för de äldres omsorger. Dessa frågor utmynnade 
även i ett konkret handlande från landstingets sida, när äldre och handi
kappade skrevs ut till hemmen trots ett omfattande omsorgsbehov16. 

Diskussionen aktualiserade nya gränsdragningar för sjukvårdens an
svar. Sjukvårdspersonal började ifrågasätta om inte den sjukvård de gav 
till äldre och handikappade på institution egenthgen i huvudsak handlade 
om sociala insatser. De medicinska insatserna för många av patienterna 
ansågs vara av sådan Uten omfattning att distriktssköterskorna eller un
dersköterskor borde kunna åtgärda dem direkt i hemmet. Åsikter som att 
de äldres och handikappades sjukvård i högre utsträckning kunde utföras 
på konsultbasis var inte ovanliga. 

I Dagens Nyheter (28/12 1988) uttalade sig Anna Hedborg, dåvarande 
avdelningschef på Kommunförbundet, att man måste sluta betrakta ål
drandet som en sjukdom. Hon menade att vi i Sverige har ett alltför 
medicinskt synsätt på åldrandet. Diskussionen mellan socialtjänstens 
personal och sjukvårdens personal handlade om vilken fördelning som 

Till exempel på intemmedicinska kliniken kostar per vårddag mellan 1709 - 2135 kronor, och allmän 
kirurgi kostar per vårddag 2671 - 2956 kronor. Som jämförelse kan nämnas att ett vårdbiträde tjänar ca 
11 300 per månad (SCB 1991/92). 

Det framkommer bland annat i en studie under våren 1987 när 32 arbetsledare inom hemtjänsten från 
två kommuner intervjuades att sjukhusen skriver ut patienterna snabbare trots stora omvårdnadsbehov. 
Se även Konsekvensstudien 1986, SOU 1987:21 och Liljeström/Jarup 1983. 
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skall råda mellan landstingets verksamhetsansvar och primärkommunens 
verksamhetsansvar. Det fanns inga klara direktiv eller vägledning om 
vilken vårdpersonal som i varje enskilt fall var skyldig att svara för att 
vårdbehovet tillgodosågs. 

En annan debatt handlade om att sjukvården borde decentraliseras, 
något som skulle ske genom en utbyggd primärvård. Det här kan ses som 
en motreaktion på 1960- och 70-talets utveckling mot storsjukhus och en 
centralisering av sjukvården. Antalet slutenvårdsplatser var i förhållande 
till andra länder hög. Under 80- talet diskuterades att sjukvården skall 
komma närmare patienten. År 1975 kom "Hälso- och sjukvården inför 
80-talet", HS-80. Primärvärden lyfts fram som motorn inom sjukvården, 
en lågteknologisk öppenvård, där sjukhusvården och specialistvården 
skall vara ett komplement 

Det är primärvården som skall ha den första kontakten med patienten, 
det är också en målsättoing som befästes med nya Hälso- och sjuk
vårdslagen som trädde i kraft år 1983. Det finns en vårdpolitisk strävan 
att profilera den förebyggande hälsovården. Primärvården skall priorite
ras med en utbyggnad av vårdcentraler och hemsjukvård samtidigt som 
den slutna somatiska korttidsvården skall minska. Primärvård känne
tecknas av en lågteknologisk profil i motsats till den specialiserade sjuk
husvården som kännetecknas av högteknologi. Primärvård är en typ av 
öppenvård där sjukvård ges vid icke livshotande tillstånd. Primärvård 
innebär en ny sjukvårdsideologi. Det är också en sjukvård som organi
satoriskt kan bedrivas på olika sätt. Primärvård kan bedrivas i landsting
ens regi med allmänläkare och distriktssköterskor, men också som privat 
entreprenad. Provinsialläkarnas efterföljare finns både i landstingens regi 
men också på privata läkarmottagningar. Primärvården i sig kan bedrivas 
både på små och större hälsocentraler. 

Sjukvårdens yttersta målsätming är att bota sjukdomar. I begreppet 
bota finns målsättningen att patienten skall bli återställd och frisk. Sjuk
vårdspersonalens arbete är med andra ord i sin yttersta konsekvens in
riktad mot medicinsk rehabilitering. Rehabilitera betyder; 

att återge någons fysiska eller psykiska hälsa till det hälsotill
stånd som den enskilde hade före sjukdomen. 

När sjukvårdsinsatserna inte längre förbättrar den enskildes hälso
tillstånd, övergår behandlingen till att vara medicinsk habilitering som 
betyder; 

att bibehålla och bevara det hälsotillstånd som har uppnåtts ge
nom rehabilitering. 
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Det är sjukhuspersonalen som beslutar när den enskilde skall få sin fort
satta sjukvård i hemmet och det handlar då i huvudsak om medicinsk 
habilitering17. 

Den primärkommunala hemtjänstens uppgift blir att ta vid där sjuk
husinsatserna upphör. Det betyder att omsorgerna skall inriktas på habi
litering, det vill säga att bibehålla och bevara befintliga medicinska, psy
kiska och fysiska funktioner. Den enskilde kan dock även i hemmet vara 
i behov av rehabilitering, till exempel när en sjukgymnast, arbetsterapeut 
eller distriktssköterska fortsätter behandlingen i hemmet med sjukvård
ande insatser. I vissa fall kan de rehabihterande åtgärderna delegeras till 
vårdbiträden, men det är sjukvårdspersonalen som har ansvaret för de 
sjukvårdande insatserna. Det mest vanliga torde dock vara att vårdbiträ
det arbetar med uppgiften att den enskilde skall bibehålla och bevara 
sina fysiska och psykiska funktioner, det vill säga habilitering. Fördel
ningen av arbetsuppgifterna mellan sjukvårdsutbildad personal och soci-
altjänstutbildad personal beskrivs på följande sätt i proposition 
1990/91:14 sid. 23. 

"Äldreberedningens förslag om att kommunerna skall svara för 
all social service, omvårdnad och enklare uppgifter av sjukvård
skaraktär vilka idag utförs bl.a. av undersköterskor inom primär
vården, är ett steg i rätt riktning. Det skapar förutsättningar för 
en sammanhållen service och vård i hemmet. Samtidigt finns det 
anledning erinra om att sjukvården i hemmet förutsätter insatser 
även från andra yrkesgrupper än undersköterskor. Jag tänker på 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Även 
om insatser av dessa yrkesgrupper i allmänhet tidsmässigt är av 
mindre omfattning, så är de av stor betydelse för vårdens kvali
tet." 

Av detta kan slutsatsen dras att sjukvårdspersonalen med sin speciella 
sjukvårdskompetens skall ansvara för sjukvårdsinsatserna samt att hem
tjänstpersonalen med sin speciella sociala kompetens skall ha huvudan
svaret för de sociala insatserna. 

Medicinsk rehabilitering kräver sjukvårdskunskaper, det vill säga en 
specialiserad medicinsk kunskap från medicinskt utbildad personal. 
Detta betyder att medicinsk rehabilitering i princip endast kan vara sjuk
vårdspersonalens ansvarsområde, det vill säga enligt nuvarande ordning 
landstingens ansvarsområde. Primärkommunerna är skyldiga att ge soci
alt bistånd så att den enskilde kan med stöd av kommunen bibehålla, ut
vidga eller förändra sitt sociala kontaktnät. Detta kräver kunskaper om 

Habilitet betyder skicklighet, smidighet. Habilitering betyder att träna personer som från födseln har ett 
handikapp. Träningen har som målsättning att den enskilde skall kunna fungera normalt psykiskt, fy
siskt och socialt så lånet handikappet tillåter. För en äldre eller handikappad person som har en skada 
som är färdigbehandlad blir målsättningen att bibehålla det som rehabiliteringen har lett till. 
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hur olika sociala faktorer påverkar den enskildes livssituation. Primär-
kommunen med sin socialt utbildad hemtjänstpersonal ansvarar för den 
medicinska habiliteringen och det sociala biståndet. 

Sammanfattningsvis är det fortfarande sjukvårdsutbildad personal 
som ansvarar för sjukvårdsinsatserna, till exempel distriktssköterskor 
eller undersköterskor. Distriktssköterskorna kan i sin tur delegera en
klare sjukvårdsgöromål till vårdbiträdena som utför dem under handled
ning av utbildad sjuksköterska. Det är socialt utbildad personal som har 
huvudansvaret för de sociala insatserna. 

Det kan dock finns skilda förväntningar på vilken vård och omsorg som 
skall bedrivas och hur den skall bedrivas, vilket kan innebära problem 
och konflikter mellan de två organisationernas personalgrupper. Hem
tjänstens personal kan i vissa fall ge uttryck för en högre målsättning för 
den enskilde, som att bibehålla sjukvårdsinsatser i avsikt att förbättra den 
enskildes hälsotillstånd. Det kan gälla i sådana situationer där sjukvårds
personalen ansett att det inte längre går att förbättra den enskilde hälso
tillstånd utan målsättningen måste vara att bibehålla det som har upp
nåtts. Mot bakgrund av att vård som tidigare har bedrivits på institutio
ner och definierats som sjukvård nu genom utflyttningen till hemmen 
omdefinierats som social omsorg och personlig omvårdnad utvecklas en 
osäkerhet från hemtjänstens personal över vilka insatser som skall ges 
till den enskilde. Sjukvårdens personal går ut med budskapet att nu kan 
socialt utbildad personal ta hand om omsorgen av en senil dement per
son. Senil demens har tidigare definierats som ett sjukdomstillstånd där 
vården har utförts av personal med sjukvårdsutbildning. Det har blivit en 
ny gränsdragning av vad som är sjukvård respektive socialtjänst, det som 
tidigare bedömdes vara ett sjukdomstillstånd omdefinieras och det är 
sjukvårdspersonalen som markerar var gränsen skall gå mellan sjukvård 
och socialtjänst. 

Varje kommun är skyldig att erbjuda god hälso- och sjukvård åt dem 
som bor på kommunens serviceinrätmingar eller i eget boende. Den pri
märkommunala hemtjänsten kan inte vägra att ta emot någon som lands
tingets personal anser är fardigbehandlad, det vill säga rehabiliterad, och 
nu behöver medicinsk habilitering av hemtjänstens vårdpersonal (eller 
sjukvård av kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska). Lands
tingen har rätt att kräva ekonomisk ersättning av primärkommunerna för 
den enskildes boende- och omsorgskostnader när den enskilde anses vara 
medicinskt rehabiliterade men inte flyttats över till det enskilda hemmet 
eller till primärkommunal institution för sin fortsatta omsorg. 
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3. DE TVÅ VÅRDORGANISATIONERNA 
- PRIMÄRKOMMUNERNAS HEMTJÄNST OCH 
LANDSTINGENS PRIMÄRVÅRD -

Denna andra del utgör en beskrivning och analys av de två organisatio
nerna - landstingets primärvård och kommunens hemtjänst - och deras 
utveckling, samt deras respektive personalgruppers olika kompetenser 
och grad av profession. Tyngdpunkten i denna andra del ligger på hem
tjänstens respektive hemsjukvårdens utveckling till dagens hemvård ur 
ett organisatoriskt och strukturellt perspektiv. Det empiriska materialet 
utgörs dels av offentliga statliga utredningar dels av forskning rörande 
de bägge organisationerna och deras utveckling. 

Det är som nämnts de två organisationerna, primärkommunens hemtjänst 
och landstingets primärvård, som numera tillsammans skall ansvara för 
äldre och handikappades sociala omsorg och sjukvård i hemmen. Hem
vården utgör en del av den totala sjukvården och socialtjänsten, samti
digt som den har utvecklats till en verksamhet skild från övrig sjukvård 
och socialtjänst. Det är den primärkommunala hemtjänsten som har det 
ekonomiska, organisatoriska och personella ansvaret för dem som behö
ver omsorg i det egna hemmet eller på kommunens institutioner. Lands
tingets primärvård ansvarar för direkta läkarinsatser. 

Hemvård är den sammanfattande benämningen som används i stället 
för de tidigare begreppen social hemtjänst respektive hemsjukvård. Det 
var Äldredelegationen (utredningsgrupp tillsatt av staten) som införde 
det nya begreppet hemvård som omfattar: 

"den nuvarande sociala hemhjälpen, inklusive olika dagverk
samheter (dagvård, dagcentraler m.m) och sjukvård i hemmet. 
Den bärande tanken är att den skall vara en decentraliserad 
verksamhet där sociala och medicinska insatser är nära samord
nade. Den dominerande delen av verksamheten inom hemvården 
kommer att vara socialt stöd och omvårdnad" (Ds 1989:27 sid. 
75). 

Det har dock hänt en hel del från det att den kommunala hemtjänsten 
började sin hemtjänstverksamhet tills dess vi får den organisering av äl-
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dre och handikappades omsorg som vi idag kallar hemvård. I början av 
seklet fick människor som inte kunde klara sin försörjning hjälp av kom
munen på dåtidens fattigstugor. De som var sjuka eller handikappade 
fick hjälp av de som var friskare på fattigstugorna, det fanns endast i un
dantagsfall anställd personal. I dag får äldre och handikappade sin hem
vård av socialt utbildad respektive sjukvardsutbildad personal. De får 
omsorgerna i sina privata hem eller vid kommunens servicehus, grupp
boende eller sjukhem. Skillnaderna för de omsorgsbehövande och för 
personalen från seklets början fram till idag är förmodligen större än lik
heterna. Men det som under dessa år trots allt har varit bestående är att 
det är primärkommunerna och landstingen som har och har haft det 
övergripande ansvaret under hela 1900-talet. Genom ett delat ansvar har 
samhällets vård till äldre och handikappade kommit att byggas upp i två 
olika vårdformer och administrativa enheter. Det som har förändrats är 
vilka patientgrupper och vilka arbetsuppgifter respektive organisation 
har ansvarat för, det vill säga landstingen har övertagit arbetsuppgifter 
och patientgrupper från primärkommunerna och tvärtom. Den omstruk
turering som sker idag med äldre och handikappades hemvård är på nytt 
en omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan de bägge 
organisationerna, primärkommuner och landsting. Det är åter en ny 
gränsdragning av vad respektive organisation skall ansvara för, primär
kommunerna skall ansvara för den sociala omsorgen samt sjukvården i 
hemmet och på kommunens institutioner. Landstingen i sin tur ansvarar 
för de medicinska insatserna på landstingens institutioner. 

Statens delaktighet i sjukvård- och åldringsvård har i huvudsak skett 
via provinsialläkarväsendet. Det är först under 60-talet som det sker en 
tydlig uppdelning av ansvaret för sjukvården mellan landstingen och 
staten, när landstinget tar över ansvaret för provinsialläkarväsendet från 
staten. Staten har inte haft något direkt organisatoriskt ansvar för äldre 
och handikappades omsorg och service under 1900-talet. Det är snarare 
ett indirekt ansvar genom att det är regeringen som tillsätter olika stat
liga utredningar och riksdagen som tar politiska beslut som kan få stora 
konsekvenser för både landsting och kommuner. 

Max Weber18 (1987) definierade en stat som en nation och angav tre 
faktorer som var representativa för en "nation"; att det finns ett gemen
samt språk och ett gemensamt kulturarv samt en gemensam politisk or
ganisation som kan försvara nationens kultur mot andra nationer. Staten 
är nationens politiska organisation. Bengt Furåker (1987) utvecklar och 
tillför ytterligare aspekter till Webers definition. Han tar som utgångs
punkt att "staten består av en hierarki av offentliga institutioner, cen
trala såväl som lokala (kommunala), vilka är knutna till ett politiskt 
centrum och vanligen fyller fimktionen att vidmakthålla inre ordning i 
ett samhälle" (sid. 264). Hans utveckhng av Webers definition anser jag 

Tysk sociolog och historiker som levde under åren 1864 - 1920. 
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är mera relevant vid en analys av primärkommuner och landstingskom
muner med förbehållet att de benämns politiska organisationer och inte 
institutioner. 

Weber hävdade att en stat skiljer sig från alla andra samhällsorgani
sationer på grund av att staten kan utöva våld mot samhällsmedlem
marna, ett våld som är legitimerat av samhällets medlemmar. "Staten är 
alltså en tvångsorganisation på territoriell grund" (Weber 1922/1983 sid. 
40). Bengt Furåker (1987) beskriver det som att "Detta sker genom ska
pandet och tillämpandet av ett system av rättsregler och. är ytterst base
rat på våldsanvändning. Staten svarar också för ett yttre, militärt försvar 
och upprätthåller förbindelser av fredlig karaktär till omvärlden' '(sid. 
264). 

Vilken delaktighet har då staten i äldre och handikappades omsorger? 
Den statliga inblandningen har både en styrande funktion och en kon
trollerande funktion av de regionala och lokala organisationernas verk
samhet via lagstiftning och statliga bidrag. Statens delaktighet i hemvår
den handlar i huvudsak om att landsting och primärkommuner är lokala 
undersystem till centralstaten och i en vidare definition av staten så ingår 
även landsting och kommuner i det politiskt-administrativa systemet. 
Både landstingskommuner och primärkommuner har ett relativt själv
styre. Det finns en viss frihet för primärkommuner och landstingskom
muner att organisera sina olika verksamheter inom gällande lagstiftning. 
De kan till exempel lägga ut viss kommunal verksamhet på entrepenad, 
organisatoriska skillnader finns också mellan primärkommunerna och 
även mellan landstingskommunerna. Kommunerna har dock ett övergri
pande ansvar för innevånarna som bor i kommunen. Staten är skyldig att 
tillse att likvärdiga insatser erbjuds över hela landet i alla kommuner 
(Furåker, 1987). Statliga myndigheter som socialstyrelsen och länssty
relsen svarar för tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

För att underlätta samordningen för landsting och primärkommuner 
har landstingsförbundet och kommunförbundet inrättats. De är inte stat
liga myndigheter och har ingen beslutanderätt över landstingskommu
nerna eller primärkommunerna. Det är organ som var för sig tillhanda
håller de bägge kommunernä information och utger rekommendationer i 
olika frågor. Landstingsförbundet representerar landstingskommunerna 
och Kommunförbundet representerar primärkommunerna. Både 
landstingskommunerna och primärkommunerna utövar också inflytande 
över sina respektive förbund och anger riktriingen för deras arbete. För
bundens huvuduppgifter är att tillvarata kommunernas gemensamma in
tressen, främja samordning samt bistå dem i deras verksamhet. 
Primärkommunerna och landstingskommunerna är dock inte skyldiga att 
följa de bestämmelser och riktlinjer som kommun- och landstingsför
bunden rekommenderar. 
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Primärkommunernas organisering av hemvården 

I detta avsnitt diskuteras hur organiseringen av hemvården har utvecklats 
i primärkommunerna. Utvecklingen av äldres och handikappades om
sorg skall inte ses som en isolerad företeelse i samhället utan måste re
lateras till den övriga samhällsutveckhngen. 

Omstruktureringen av landskommuners fattigvård till dagens socialtjänst 
måste i stor utsträckning betraktas mot bakgrund av den social
demokratiska "folkhemsmodellen" från 1930-talet till dagens välfärds
politik19. 

En avgörande betydelse för svensk socialpolitik fick Alva och Gunnar 
Myrdal som aktiva politiker och samhällsdebattörer. De markerar en 
kursändring av politiken i sin bok "Kris i befolkningsfrågan" (1934) där 
de presenterar en socialdemokratiska välfärdspolitik mot den tidigare 
förda liberala fattigvårdspolitiken. Deras uppfattningar genomsyrades av 
det rationella tänkandet och handlandet. De menade att människorna 
skulle få det bättre bara de gjorde sig fria från fördomar och vidskepelse 
och lät förnuftet segra. De ansåg att bara människorna började planera 
sina liv på ett sakligt, kalkylerande och förnuftigt sätt så skulle deras liv 
bli bättre. Yvonne Hirdman beskriver i sin bok "Att lägga livet till rätta -
studier i svensk folkhemspolitik" (1989) Alva och Gunnar Myrdals ak
tiva politiska insats i byggandet av den svenska "folkhemsmodellen". 
Det centrala för dem var den rationalistiska utopin och den sociala in
genjörskonsten. Myrdals menade att människorna behövde uppfostras 
och lära sig ett nytt sätt att förhålla sig till det privata hemmet, familjen, 
barnen och arbetet. De förde fram en helt ny livsfilosofi. 

Det här skall förstås mot bakgrund av Max Webers uppfattningar att 
det rationella handlandet, det vill säga handlingar mot ett mål eller ett 
värde, skulle komma att dominera över det affektiva och traditionella 
handlandet i det moderna västerländska samhället20. Rationalitet var för 
Weber ett systematiskt förhållningssätt där byråkratin var den högsta ra
tionella administrativa formen, det vill säga ett hierarkiskt uppbyggt ad
ministrativt system. Alva och Gunnar Myrdal förde detta synsätt vidare 
genom att systematisera olika socialpolitiska mål. Det var mål som 
skulle uppnås inom i princip alla områden, framförallt familjepolitiken 
men även sjuk- och hälsovården. Den sociala ingenjörskonsten sågs som 
en lösning för både sociala och materiella problem, utvecklingen av väl
färden skulle ske via teknik, upplysning, utbildning och ett rationellt för
faringssätt. Myrdals ifrågasatte däremot den byråkratiska administratio-

Är 1862 sker det en namnändring, socken ändras till landskommun, sockenstämmorna blir kommunal
stämmor och sockennämnderna blir kommunalnämnder (Nyström 1987 sid. 22) 

Affektivt handlande eller känslomässigt handlande innebär att aktörens handlande är instinktivt känslo
mässig. Det traditionella handlandet står för seder och bruk och vad konventionen påbjuder. De bägge 
typerna av handlingar sker helt automatiskt utan reflektion (Lundqvist, 1983). 
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nens möjligheter att genomföra den demokratiska välfärdstaten. De an
såg att trots den strävan som fanns att garantera formell rättvisa till alla 
fanns det allvarliga brister i det byråkratiska administrativa systemet. De 
pekade på den tröghet som finns i byråkratin och dess svårigheter att 
göra snabba förändringar i regelsystemet21. 

I Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1944), var det målrationella 
förhållningssättet centralt. Efterkrigsprogrammet drog upp målsättning
arna för den fortsatta socialdemokratiska politiken. Huvuduppgiften var 
att samordna den ekonomiska verksamheten till en planmässig hushåll
ning så att arbetskraft och materiella tillgångar utoyttjades för en effektiv 
produktion. Full sysselsättning var ett av de viktigaste delmålen för att 
uppnå högre levnadsstandard för alla samhällsmedlemmar. Riktlinjer 
drogs upp om rationaliseringar av bland annat jordbruket och hemarbe
tet. Rationaliseringar fick innebörden att effektivt utnyttja befintliga 
ekonomiska och tekniska resurser för att höja i första hand den materi
ella välfärden för alla samhällets medlemmar. Målsättningen var att med 
tillgängliga medel nå målet "det svenska välfärdssamhället"22. Med We
bers begreppsapparat var det ett formellt eller tekniskt rationellt förhåll
ningssätt. 

Weber (1919/1983) hävdade att utvecklingen av det moderna sam
hället skedde med stöd av den ökande byråkratiska administrationen. Det 
gällde alla typer av organisationer såväl stat som ekonomiska företag, 
politiska partier, kyrkan med flera. Den rent byråkratiska formen för 
administrationen kunde åstadkomma den högsta graden av effektivitet ur 
teknisk synpunkt23. Effektivitet skall inte direkt översättas till vad vi 
vanligen i vardagen lägger i begreppet, det var ett främmande ord för 
Weber enligt Albrow (1972). Bakgrunden till att begreppet effektivitet 
har fått skilda innebörder är att effektivitet i den tyska staten handlade 
om att följa uppställda regler. Byråkrati kom att i Tyskland betyda admi
nistrativ effektivitet medan det i England i stället kom att stå för admi
nistrativ ineffektivitet (Lee and Newby, 1986). Weber jämställde inte en 
rationell byråkrati med att den var effektiv på så sätt att målet kunde 
uppnås med de medel som fanns att tillgå på ett snabbt och ekonomiskt 
sätt. Det rationella med en byråkrati var för Weber att det fanns vissa 
fastställda regler som skulle följas oavsett om det omfattade juridiska 

21 Den franske sociologen Michel Crozier (1965) betonar i likhet med Myrdals den ineffektivitet som han 
menade var utmärkande för en byråkrati, helt i strid med vad Weber hävdade. 

22 Den rationaliseringsprocess som sker i samhället och får sitt genombrott i Sverige under 30- och 40-talet 
kallas lika ofta modernisering som rationalisering. Sven-ErikLiedman beskriver förändringarna i sam
hället på följande sätt "Det är inte oväsentligt för den som skall förstå dagens problem att veta att mo
derniseringen av förvaltningen hade sin utgångspunkt i ett system som det sena 1800-talets" (1989 sid. 
218). 

23 Weber beskriver att "Ett beteendets teknik" innefattar för oss de medel som används, i motsats till den 
innebörd eller syfte mot vilket det i sista hand är orienterat. "Rationell" teknik innebär ett utnyttjande av 
medel som är medvetet och planmässigt orienterat efter aktörens erfarenhet och reflektion eller, i fall av 
högsta grad av rationalitet, efter vetenskaplig kunskap" ( 1983 sid. 42). Det väsentliga med detta citat är 
att rationalitet definieras mot bakgrund av att det är aktörens kunskaper som blir avgörande hur målet 
uppnås. 
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nonner eller kostoadsberätotingar i pengar. Utgångspunkten var att det 
krävdes opersonlighet och sakkunskap och en formell procedur, förfa
ringssättet skulle ske sakligt utan inblandning av känslor. Weber ansåg 
att "Byråkratisk administration innebär auktoritetsutövning genom kun-
,sfazp"( 1919/1983 sid. 153)24. En uppfattning som visade hans tro på 
faktakunskapens betydelse i själva maktutövandet, som teknik eller eko
nomi samtidigt som betydelsen av att ha kunskap var för Weber en ut
veckling mot ett rationellare förhållningssätt. Kunskap för Weber hand
lade om att tillägna sig en kunskap (som information, produktionspro
cessen, kontakter) om verksamheten i den organisation man arbetade i . 
Där avsikten var att målet skulle uppnås så rationellt som möjligt. Weber 
hävdade att ju mer kunskap om organisationen som tjänstemännen till
ägnar sig desto rationellare blir arbetet Tjänstemännen tillägnar sig 
dessutom fortlöpande en informell kunskap genom den erfarenhet som 
erhålls i själva tjänsteutövandet. 

När demokrati utövas som politiskt system avses att skapa ökade för
utsättningar för samhällsmedlemmarna att delta i samhällets uppbygg
nad. För att kunna genomföra demokratiskt fattade beslut byggs det upp 
en byråkrati som resulterar i att många samhällsmedlemmar reduceras 
till klienter25. Den enskilde har att finna sig i vad majoriteten har bestämt 
oavsett om det passar eller ej. När byråkrati utövas kan det uppfattas som 
maktövergrepp mot den enskilde medborgaren, de regler byråkraterna 
har att följa uppfattas som universiella. Den enskilde tjänstemannen, el
ler byråkraten blir den som personifierar makten inom byråkratin, samti
digt som makten är något som står utanför den enskilde tjänstemannen. 
Det är politik, ekonomi och administrativa rutiner som kan innebära 
makt till byråkraten men det kan också innebära maktlöshet beroende på 
var den enskilde tjänstemannen förlägger målsättningen med sitt arbete. 
När den yttersta målsättningen för byråkraten är att hjälpa den enskilde 
tillrätta bland regler och bestämmelser kan de administrativa rutinerna 
bli ett hinder i arbetet. 

Det är dock, menade Weber, politikerna som i sista hand skall be
stämma vilka mål en organisation skall arbeta mot. Demokrati innebär 
en ökad byråkratisering, något som enligt Weber utgör den största faran 

Weber använder sig av byråkratisk administration och byråkrati som synonyma begrepp. Han skriver 
"Om byråkratisk administration, ceteris paribus, alltid är den mest rationella formen tekniskt sett, så gör 
våra dagars administration i stor skala att den blir helt oundgänglig. Valet står mellan "byråkratisering" 
och "difletanüsm" (1919/1983 sid. 152). Av den anledningen använder jag både byråkrati och byråkra
tisk administration som synonyma begrepp. 

Weber visar att byråkratisk administration finns i alla organisationer men en viktig skillnad är att demo
kratin ökar byråkratiseringen, samtidigt som byråkratisk administration som ett precisionsinstrument 
kan ställa sig till förfogande al mycket olikartade intressen. Weber menar att alla regenter oavsett om 
det är en monark eller en demokratisk vald ledare behöver byråkratin. (1987 sid. 83-85). Weber (1977) 
hävdar att "Rent formellt sker det en genomgripande demokratisering. Det är inte längre parlaments
fraktionen som skapar de tongivande programmen, och det är inte längre de lokala honoratiores som be
stämmer vilka kandidater som skall ställa upp. Det är församlingar av organiserade partimedlemmar 
som väljer kandidater och som delegerar medlemmar till församlingar pa högre niva; (sid.67). Det som 
är representativt för en demokratiskt styrd stat är att ämbetsmännen är skilda" från förvaltningsmedlen, 
de äger dem inte. 
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för individens frihet, initiativ och utvecklingsmöjligheter. Han menade 
att för samhället som helhet så leder det målrationella förhållningssättet 
till att kulturmänniskan försvinner, och i och med det så förlorar män
niskorna sin möjlighet att skapa, det vill säga sin kreativitet. Ytterligare 
ett problem är när byråkratin för tjänstemännen blir ett mål i sig i stället 
för ett medel, då kan en byråkratisk verksamhet utgöra en fara för den 
enskilde samhällsmedlemmen. Medlet övergår till att bli målet. Weber 
kallade det tjänstemannavälde och menade att det hörde till demokrati
problemet. 

Det var denna problematik kring byråkratisering av samhällsinstitu
tionerna som Myrdals uppfattade var en nackdel med den ökande ratio
naliseringen av den offentliga verksamheten. Den kritik de riktade mot 
den byråkratiska administrationen var att den snarare kunde bli ett hinder 
när välfärdssamhället skulle byggas upp, än ett bra och effektivt medel. 
De uppfattade att det krävdes en högre grad av flexibilitet i själva till
ämpningen av regler och bestämmelser för att snabbt kunna genomföra 
de politiska besluten. Det centrala för dem var dock den rationalistiska 
utopin som skulle genomföras med den sociala ingenjörskonsten. Paret 
Myrdal förde fram en helt ny samhällsideologi genom att hävda och ak
tivt verka för att människorna skulle uppfostras och lära sig ett nytt sätt 
att förhålla sig till det privata hemmet, familjen, barnen och arbetet. För 
Myrdals innebar realiseringen av den nya socialdemokratiska välfärds
politiken att människorna tvingades att bli mera rationella i sitt hand
lande både privat och i arbetet26. 

Hemvården, en primärkommunal skyldighet 

Efter andra världskriget fick Sverige en industriell expansion, delvis be
roende på att vi hade ett försprång framför de länder som hade deltagit i 
andra världskriget. Sverige behövde inte på samma sätt som övriga Eu
ropa bygga upp raserade städer eller ta hand om människor som saknade 
familj, bostad eller arbete. 

Sverige hade en högkonjunktur under hela 1950- och 1960-talet med 
en ökad industriell tillväxt, där en konsekvens blev att behovet av ar
betskraft ökade såväl i den privata sektorn som i den offentliga sektorn. 
En viktig politisk målsättning som socialdemokraterna arbetade för var 
att bygga upp en "välfärdsstat". Under 50-talet och framåt växte social-
pohtiken fram med målsättningen att minska den sociala ojämlikheten 

Denna tro på det rationella handlandets betydelse för det svenska samhällets utveckhnguppmärksam-
made också av andra forskare från andra länder. Bengt Abrahamsson (1975) beskriver Richard 
F.Tomassons bok Sweden: Prototype of Modern Society från 1970. Tomasson beskriver där hur svensk 
politik karaktäriseras av att samhällsinstitutionerna skall utformas för att uppnå vissa på förhand upp
ställda mål, som exempel nämner han det radikala reformeringen av skolsystemet samt översynen av 

grundlagen och till och med könsrollerna och könssystemet tror svenskarna kan förändras genom ut-
ildningssystemet och ekonomin menar han (1970 sid. 274-275). 
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genom skattesystemet, socialförsäkringssystemet och andra bidragsfor
mer. Det fanns ett brett politiskt och folkligt stöd för socialpolitiken, det 
visade inte minst den allmänna statliga sjukförsäkringen som förbered
des under fyrtiotalet och infördes år 1955 (Lindqvist, 1990). 

Vi fick också en arbetskraftsinvandring från våra nordiska grannlän
der och även från övriga Europa, där en av orsakerna var att det i Sverige 
fanns arbeten. Även kvinnor började efterfrågas på den öppna arbets
marknaden. De kvinnor som inte förvärvsarbetade utanför hemmen var 
hemmafruar och många vårdade även sina föräldrar och svärföräldrar. 
Den offentliga sektorn byggdes ut, bland annat skolor, sjukvård, ål
dringsvård och daghemsverksamhet. Det totala antalet åldringar i för
hållande till befolkningen ökade under hela 1900-talet, medelåldern blev 
också högre. Behovet av fler ålderdomshem och pensionärslägenheter 
ökade. 

Under femtiotalet startade i Stockholms kommun den första hemtjän
sten, med förbehållet från kommunpoktiker att hemtjänsten inte fick 
konkurrera med den öppna arbetsmarknaden27. När hemsamariter skulle 
anställas vände man sig i första hand till medelålders och äldre husmö
drar, som kunde arbeta deltid. 

Idag har dock situationen förändrats, nu rekryteras vårdbiträden på 
samma villkor som övrig arbetskraft Vi har år 1985 ca 86 000 vårdbi
träden/hemvårdare och 3037 tjänstemän i hemtjänsten (SCB 1991). 
Mellan åren 1970 - 1985 ökar antalet vårdbiträden/hemvårdare med ca 
63 000. Det är idag arbetsområden som domineras av kvinnor i alla ål
drar, däremot är det fortfarande i huvudsak ett deltidsarbete för vårdbi
trädena. 

Det fanns redan i början av 20-talet en social hemhjälpsverksamhet i pri
vat regi. Det var en verksamhet som primärkommunerna inte var delak
tiga i , utan den fungerade parallellt med den kommunala verksamheten. 
Denna privata hemvård utgjorde dock den första organiseringen av hem
vården i de privata hemmen. 

Från och med år 1943 fick primärkommunerna statsbidrag för att av
löna hemvårdarinnor, vars huvudsakliga arbetsuppgift var att hjälpa 
barnfamiljer. År 1948 blev primärkommunerna dock skyldiga att ge 
hemhjälp även till ensamboende. Det innebar att även äldre kunde få 
hemhjälp, men fortfarande skulle hjälpen i första hand ges till barnfa
miljerna. År 1951 var det drygt 16 000 åldringar som fick hjälp i hem
met, tio år senare var det ca 60 000. År 1962 bedrev 709 primärkommu
ner av 784 hemsamaritverksamhet i primärkommunal regi. Resterande 
75 primärkommuner hade hemsamaritverksamhet i enskild regi, huvud-

Signe ThuUber| (1990) tar upp hur Signe Höjer, kommunalpolitiker och ledamot i flera olika socialpo
litiska kommittéer pläderar for att hemtjänsten skulle organiseras under hemhjälpsnämnden och rekry
tera arbetskraft via arbetsförmedlingen, men fick inget gehör för detta krav. Hemtjänsten fick inte kon
kurrera med den vanliga arbetsmarknaden. 
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mannen var i dessa fall Röda korset eller husmodersföreningen. 
Vad var orsakerna till att kommuner gav service och vård till äldre 

boende i sina hem? Några orsaker var förhållandevis tydliga. Det fanns 
till att börja med ett konkret omsorgsbehov för äldre som bodde i sina 
hem. En omsorg som i de flesta fall tidigare hade ombesörjts som oavlö
nat arbete av främst kvinnor. Vi fick också fler antal äldre människor i 
förhållande till övriga befolkningen, det vill säga ökad livslängd samt 
lägre födelsetal, andra orsaker var bättre levnadsförhållanden och sjuk
vård. Det blev samtidigt färre hemarbetande kvinnor som kunde ta hand 
om sina äldre släktingar. Landstingen och kommunerna byggde inte 
heller institutioner i den takt behovet uppstod. Det fanns helt enkelt ett 
konkret behov av ett alternativ till institutionsvården och en lösning på 
problemet blev den kommunala hemtjänsten. Den kommunala hemtjän
sten avsåg dock inte att ersätta långvårdsavdelningar, sjukhem eller ål
derdomshem utan var endast ett komplement. Hjälpen från den pri
märkommunala hemtjänsten var till att börja med enklare hushållssysslor 
som den enskilde på grund av ålder inte själv klarade. 

Institutionalisering av äldre och handikappades vård och ser
vice 

Organiseringen av äldres behov av sociala tjänster institutionaliserades 
först när vi fick de sk fattighusen. Innan vi fick fattighusen "såldes" äl
dre, sjuka, handikappade och föräldralösa barn, som inte hade anhöriga 
som tog hand om dem, på auktion. Det var en "vårdform" som förekom 
långt in på 1900-talet, men det var inte en "vårdform" som var organise
rad kring en särskild institution. Landskommunen tog inte ansvar för 
personalen utan ersatte den bonde eller torpare som begärde lägst ersätt
ning för att ge fattighjonet mat och husrum. Den behandling som dessa 
fattighjon fick utstå var inte människovärdiga sett ur vårt perspektiv men 
för äldre människor var den här behandlingen inte något nytt fenomen 
utan hade existerat i alla tider (jfr Edebalk 1991, Lönn 1976). 

Den ansvarsfördelning som finns idag mellan sjukvården och social
tjänsten började utvecklas redan under mitten av 1800-talet. Vi får alltså 
två huvudmän som ansvarar för olika typer av vårdformer. Rolf Å Gus
tafsson (1987) beskriver hur sjukvården respektive socialtjänsten utfor
mades enligt en särskild vårdmodell. Det är en vårdmodell som fortfa
rande är aktuell men som också är under förändring (jfr Ädel-refor
men)28. 

Enligt Anders Sannerstedt (1991) tar det lång tid för komplexa reformer att implementere (det vill.säga 
genomföras) mellan 5-10 år innan man kan bedöma vilket genomslag en reform faktiskt har fått. Ädel-
reformen trädde i kraft 1992 och en viktig målsättning är att kommunen skall överta delar av landsting
ets tidigare ansvar för omsorgerna till äldre och människor med psykiska och fysiska handikapp. 
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Personer med psykiska problem vårdas på hospi-
t^sirmesjukhus/psykiatriska sjukhus. 

Personer med kroppsliga eller medicinska problem behandlas på 
lasarett/akutsjukhus. 

Personer med stöd- och hjälpbehov tas om hand av sock
nen/kommunen. 

Gustafsson pekar på att det här är en värdmodell med tydliga brister, och 
syftar på det faktum att äldre människors vårdbehov inte alltid går att 
kategorisera enligt denna modell. De äldre som har alla typer av dessa 
problem blir svåra att bestämma var de skall få sin vård, och en av orsa
kerna är på grund av att vårdmodellen inte utgår från ett helhetsperspek
tiv på människan. De människor med problem som kommer utanför de
ras kompetensområde tas inte om hand utan har då kommunen att vända 
sig till. Vårdmodellen utgår från att den enskildes behov av sjukvård kan 
avgränsas och delas upp. Det sjuka kan sedan botas och behandlas för att 
därefter skrivas ut till sitt hem och arbete. Det betyder att äldre som har 
diffusa problem eller symtom blir svåra att definiera främst för lands
tingets personal. Sjukvårdens personal kan bara inom ramen för sitt 
kompetensområde bedöma om den enskilde behöver deras kunskaper. 

Denna vårdmodell innebar enligt Gustafsson en organiserad sjukvård 
och ett omhändertagande på en låg ekonomisk nivå. Vad som kanske 
framförallt skedde var en markering från samhällets sida att olika hälso
tillstånd värderades olika. En medicinsk diagnos hade den högsta statu
sen, insatserna var klart definierade medan stöd och hjälpbehov klumpa
des ihop till förhållandevis odifferentierade insatser. Det var också en 
vårdkategorisering som innebar en moralisk dom över de socialt ut
slagna, sjuka, gamla, sk icke produktivt användbara människor. De män
niskor som behövde hjälp av samhället, det vill säga inte kunde klara sin 
försörjning, skulle fostras till ett bättre leverne, de räknades inte som 
"fullvärdiga" samhällsmedlemmar enligt fattigvårdsförordning år 1871. 

Organiseringen av dessa olika vårdmodeller innebär två olika verk
samhetsfält, dels det mentalt/kroppsliga som hör till hospitalverksamhe
ten, dels de socialt utslagna och de med vardagliga vårdbehov som fat
tigstugorna ombesörjde. Gustafsson drar slutsatsen att först befästes vår
dinstitutionernas verksamhetsområden och sedan utformades arbetsom
rådena för de ledande vårdyrkeskategorierna. Det är den medicinska 
kompetensen som utgör referensramen. 

Gör man en jämförelse mellan primärkommunal och landstingskom
munal verksamhet så hävdar Gustafsson att primärkommunens insatser 
under långa tider har stagnerat och isolerats i förhållande till den lands
tingskommunala verksamheten. Den gamla kommunindelningen är en av 
orsakerna, hävdar han, till att primärkommunernas satsningar på om-
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sorgerna för äldre och handikappade har varit dåliga, det vill säga små 
primärkommuner innebar litet skatteunderlag och gav ekonomiska hin
der. Små primärkommuner innebar å andra sidan också att det fanns en 
social kontroll mellan fattigvårdsstyrelsen och den som fick hjälp. De 
som behövde hjälpen skulle kunna missbruka kommunernas pengar, det 
var ett sätt att hålla de offentliga utgifterna nere (Jfr Edebalk 1991). 

Vad vårdmodellen också tydliggör är den specialisering av kunskaper 
som landstingskommunerna hade. Primärkommunernas och landstings
kommunernas kompetensområden inom vård och servicesektorn skiljs åt 
redan i mitten av 1800-talet. Ansvaret som ålades kommunerna var mera 
ospecificerat och allmänt hållet. Landstingets ansvar hade däremot redan 
definierats av den medicinska vetenskapen. Medicinen var redan en eta
blerad vetenskap och sjukvårdens verksamhetsfält var tydligt avgränsat i 
förhållande till kommunens. 

De olika bakgrunderna och föratsättningarna för de bägge verksam
hetsområdena har också fått effekter för personalens utbildningar. Ut
bildningarna inom det sociala verksamhetsområdet kom långt senare än 
inom sjukvårdsområdet. Som exempel kan nämnas att det var först i 
början av 1980-talet som vårdbiträden i hemtjänsten fick en speciell 
gymnasieutbildning (en två-årig social serviceutbildning startade på för
sök hösten 1979 på några orter i Sverige). 

Trots denna vårdmodell som skisserades redan i mitten av 1800-talet 
och som innebar en indelning av olika vårdgrupper så var det ett fåtal 
som fick sin vård på hospital eller lasarett. På kommunernas fattigvårds
anstalter fanns fortfarande i början av seklet människor med olika psy
kiska och fysiska problem. Där fanns en odifferentierad blandning av 
understödstagare, gamla, sjuka, sinnesjuka, alkoholister, luffare och för
äldralösa barn. Av de som hade understöd från landskommunerna år 
1907 var det ca 19 procent som fanns på fattigvårdsanstalt (Edebalk 
1991). 

Fattighuslagen (1918) angav att den offentliga åldringsvården skulle ges 
på ålderdomshem, där normalt åldrande personer skulle bo. Offentlig ål
dringsvård blev synonymt med vård på ålderdomshem. Ålderdomshem 
förknippas dock med fattighus under flera decennier och det fanns stora 
svårigheter att tvätta bort fattighusstämpeln. De som flyttade till ålder
domshemmen, i de flesta fall inte frivilligt, var de fattiga äldre som sak
nade anhöriga som kunde ta hand om dem. Ålderdomshemmen tillhörde 
fattigvården och hade som målsättning att ta hand om äldre människor 
med dålig ekonomi som inte klarade sin försörjning. 

De äldre som hade bra ekonomi hade i princip inte tillgång till ålder
domshemmen, de förväntades lösa sina omsorgsbehov genom att anställa 
egen personal. Situationen förändrades dock under mellankrigstiden, när 
äldre självmant började söka sig till ålderdomshemmen som betalande 
gäster. I och med att de betalade sin vård själva fick de behålla sin poli-



42 

tiska rösträtt. De fattiga som inte hade möjlighet att betala sitt rum på ål
derdomshemmet förlorade nämligen rösträtten om de behövde vård på 
ålderdomshem. Av de som bodde på landets ålderdomshem var 17 pro
cent helinackorderingar i slutet av mellankrigstiden (Edebalk 1988). 
Trots att äldre frivilligt hade börjat söka sig till ålderdomshemmen så var 
det svårt att bedriva någon form av adekvat vård eller service på ålder
domshemmen. De som bodde på ålderdomshemmen hade problem av 
olika slag, där fanns fortfarande alla grupper i samhället representerade, 
från psykiskt sjuka, alkoholister, yngre och äldre handikappade till van
liga friska åldringar. 

Arbetet på ålderdomshemmen var fysiskt och psykiskt ansträngande. 
Föreståndarinnan skulle finnas till hands dygnet runt. Arbetet handlade 
till stor del om att laga mat, städa och tvätta. Fattigvården hade mellan 
åren 1920 och fram till 1940-talet utvecklats till att bli vård på ålder
domshem i alla kommuner. 

Fattigvårdens fortsatta utveckling genomgick en radikal förändring 
när folkpensionsreformen kom år 1948. Målet var att pensionärerna 
skulle klara sin försörjning och själva kunna betala för sin omsorg och 
service, det vill säga inte vara ekonomiskt beroende av sina barn eller 
kommunen. Det dröjde nämligen långt in på 50-talet innan folkpension
en gav några reella försörjningsmöjligheter. 

Är 1950 beslutade riksdagen om utbyggnad av andra vårdformer, där 
bland annat kroniskt sjuka, sinnesslöa och utvecklingsstörda skulle få 
relevant vård. Syftet var bland annat att skilja de sk friska åldringarna 
från de som behövde mera direkta sjukvårdsinsatser. 

Att det inte var någon idyll på de svenska ålderdomshemmen visade 
inte minst Ivar Lo-Johansson när han i slutet av 40-talet gjorde en re
portageresa bland svenska ålderdomshem. Hans reportage innehåller 
skrämmande bilder av vanvård av de som bor på ålderdomshemmen. 
Han skrev om förmyndarmentalitet, passivitet och berövat människo
värde. Reaktionerna från svenskarna blev starka när de fick höra talas 
om hur det förhöll sig på dåtidens ålderdomshem. Breven som Lo-Jo
hansson återgav i en programserie i radio handlade om förskrämda ål
dringar som inte vågade ge sig till känna av rädsla för repressalier, det 
var få som frivilligt hade sökt sig till ålderdomshemmen och det var få 
som ville bli kvar i denna miljö. Lo-Johansson ansåg med stor bestämd
het att människor inte skulle vårdas på ålderdomshem utan i sina egna 
hem. Han väckte en stark opinion med denna reportageserie och ändrade 
förmodligen inriktningen på åldringsvården mot den hemvård som allt
sedan dess har gett äldre och handikappade möjlighet att få hemvård. 
Det fanns redan i slutet av 40-talet hemhjälp i hemmet men endast i liten 
skala och det han framförallt pekar på som ändrar inriktningen på ål
dringsvården är det inhumana att flytta människor från sin invanda 
hemmiljö till ett vårdhem. Dåvarande socialministern Gunnar Sträng 
skrev år 1953 till Lo-Johansson "Som Du kanske observerat så följer 
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Kungl.Maj:t Dina råd och anvisningar ifråga om åldringsvården för fulla 
segel. Pensionärslägenheter byggs, stugor på landet repareras och ål
dringsvårdarinnor är i gång som s.k. social hemhjälp. De öppna vård
formerna slår och är populära bland de gamla" (1987)29. 

I början av 50-talet fick äldre hjälp om det fanns tillgänglig personal 
ledig, det vill säga hemvårdarinnor, i första hand fanns kommunens ål
derdomshem och pensionärshem. Äldres behov av hjälp kom i andra 
hand efter barnfamiljerna och de var beroende av att det fanns lediga 
hemvårdarinnor. Äldre kunde även få hjälp av Röda korsets samaritverk
samhet. I början av femtiotalet började några kommuner, bland annat 
Stockholms kommun och Örebro kommun, att organisera hem
hjälpsverksamheten (Gough 1986). 

Socialministern Gustav Möller uttalade sig i samband med sin avgång 
år 1951 att de äldre borde slippa vård på anstalt. Han menade att det var 
få äldre som önskade det, deras önskemål var snarare att få sin vård di
rekt i sina hem. Han ansåg också att det inte krävdes någon direkt skol
utbildning för att ge vård till gamla i deras hem. Han menade att det 
räckte med vad en husmor hade lärt sig i sitt eget hem. Det här var en 
politisk uppfattning som fick konsekvenser långt in på 70-talet. Först år 
1979 inrättades en gymnasieutbildning som var yrkesinriktad mot ser
vice och omsorg till äldre och handikappade boende i sina hem. 

Bland politiker diskuterades hur den fortsatta åldringsvården skulle 
utvecklas och hemvårdsalternativet sågs som både ett samhällsekono
miskt och humant alternativ. En satsning på den öppna åldringsvården 
medförde dock en översyn av den rådande bostadspolitiken. Vård i 
hemmet förutsätter nämligen då som nu bra bostadsförhållanden. Bostä
derna var dock i slutet av 40-talet av skiftande standard, vatten och av
lopp saknades i de flesta bostäderna och det fanns inte alltid fungerande 
värmekällor (Hirdman 1989). År 1952 beslutade riksdagen att förse 
bostäder med bland annat vatten, avlopp och uppvärmning. 

Många kommuner började med hemhjälpsverksamheten före det att so
cialhjälpslagen började gälla, men det var först år 1957 när lagen trädde i 
kraft som primärkommunernas ansvarsområde för äldre och handikap
pade utvidgades. Primärkommunerna blev då enligt lag skyldiga att ge 
hjälp till äldre och handikappade som bodde i sina hem. 

I regeringens proposition 1957:38 fastställdes den nya inriktningen 
för åldringsvården, där angavs att gamla så långt det var möjligt skulle få 
bo kvar i sina invanda miljöer. Särskilda hjälpåtgärder som så kallad öp
pen åldringsvård skulle hålla tillbaka anstaltsvården. Där betonades 
också äldres behov av valmöjligheter när det gällde boende, service och 
vård. 

29 Det här citat återges på baksidan av Ivar Lo-Johanssons bok Ålderdoms 
1987) som utgavs första gången år 1952. 

- Sverige, (tredje utgåvan, 
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Alla kommuner var dock fortfarande skyldiga att anordna och driva 
ålderdomshem. Kommunerna hade en oinskränkt skyldighet att erbjuda 
enskilda rum på ett ålderdomshem om inte äldre togs emot någon annan
stans. Det blev sedan kommunens sak att hos landstinget eller annan hu
vudman begära flyttning av den enskilde om den enskilde var i behov av 
en annan typ av vård än den vård kommunen kunde erbjuda. Det man 
också lade grunden till var att sjuka kunde få vård på ålderdomshem och 
som skäl angavs den rådande platsbristen på de egentliga sjukvårdsan
stalterna. Det påpekades också att den sjukvård som gavs på ålderdoms
hem skulle betecknas som god hemsjukvård. Det var också en vård som 
skulle bedrivas "i intimt samarbete " mellan vederbörande kommunala 
organ och landstingens sjukvårdsstyrelse och övriga organ för sluten och 
öppen sjukvård, det vi idag kallar primärvård. 

Åren från 1960 och framåt 

Socialtjänsten bedrivs av en organisation som arbetar efter socialtjänst
lagen och politiska riktlinjer. Det är de lokala kommunalpolitikerna i so
cialnämnden som har det yttersta ansvaret för samhällsmedlemmarnas 
behov av bistånd. Socialnämnden har delegerat till tjänstemännen på so-
cialförvalmingen beslutsrätten över olika biståndsinsatser. Förtroende
männen beslutar om övergripande mål och riktlinjer för den sociala 
verksamheten, i vissa fall även när det gäller enskilda klientärenden. 
Tjänstemännen oavsett position har befogenhet att ge order och fatta be
slut men är också skyldiga att ta order av en överordnad eller politiker. 
Deras position som tjänstemän ger dem dock en auktoritet i deras myn
dighetsutövning. Tjänstemännen i mellanposition har en relativ själv
ständighet i sin yrkesutövning. De överordnade tjänstemännens makt 
gäller mera formella rutiner och formell organisation än själva arbetets 
innehåll. Beslutandefunktion och budgetansvar som rör direkta klient-
ärenden har delegerats till tjänstemännen i mellanposition. 

Primärkommunens socialförvaltning kan sägas vara organiserad en
ligt ett organiskt system30. Det innebär att individuella arbetsuppgifter är 
förankrade i den konkreta verksamheten. Arbetet förändras och omdefi-
nieras kontinuerligt genom interaktion med andra befattningshavare. 
"Ansvar" definieras inte som ett begränsat fält av rättigheter eller skyl-

Jag använder Abrahamssons(1975) indelning av det adrninistrativa systemet när jag skall beskriva orga
niseringen av kommunens socialförvaltning och landstingets sjukvård. Abrahamsson delar in adminis
trativa system i två typer dels det organiska systemet som är en organisationsform som har större möj
ligheter att anpassa sig till en omgivning som är stabil dels det mekanistiska systemet där organisationen 
verkar under stabila former. Bägge dessa organisationstyper är en renodling av två idealtyper och existe
rar inte i verkligheten. Den konkreta strukturen i en viss organisation är inte något som enhetligt kan 
fångas i en enkel idealtyp utan beror på många olika faktorer inom organisationen. Abrahamsson har i 
sin tur refererat till Bums och Stalker som har utvecklat dessa två skilda former av administrativa sys
tem. Abrahamsson pekar på att andra författare presenterar beskrivningar av organisationer med hjalp 
av begreppen "fast' respektive "lös" struktur eller "sluten" respektive 1 öppen" struktur. Författare som 
han nämner är Bennis (1959), Barnes (I960) och Litwak (1961). 
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digheter, utan alla har ett gemensamt övergripande ansvar för verksam
heten. Problem kan man därför inte skjuta över till någon annan med 
motiveringen att det här är inte mitt ansvarsområde. Kontroll, auktoritet 
och kommunikation bildar en nätverksstruktur. Organisationstoppen an
tas inte sitta inne med de viktigaste kunskaperna eller informationen utan 
det antas finnas i hela nätverket. Dessa kommunikationscentra utgör 
kommunikations- och auktoritetsmönstrets ad-hoc-centra. Kommunika
tionen tenderar att gå horisontellt snarare än vertikalt och liknar konsul
tation snarare än order. Informationen är uppbyggd kring rådgivning 
snarare än instruktioner och beslut. En uppslutning kring organisationens 
program värderas högre än lojalitet och lydnad mot organisationen och 
överordnade, dessutom uppmuntras en teknisk-progressiv attityd. Pre
stige följer av anknytningen till organisationen och av expertkunskaper 
som sammanhänger med externa förhållanden. 

Denna modell skall ses som en renodlig av verkligheten, det vill säga 
en idealtyp som inte existerar i verkligheten. Det intressanta blir alltså att 
konstatera hur nära den kommunala hemtjänstorganisationen överens
stämmer med denna "idealbild". Idealtypen är dels ett analytiskt instru
ment, dels ett hjälpmedel vid presentationen av vetenskapliga resultat. 

I SoU 1963:47 ställdes frågan om det var rationellt med sjukavdelningar 
på ålderdomshemmen. Av de svar som inkom från landsting och kom
muner var det alla landsting som ansåg det vara rationellt att vårda lång
tidssjuka på ålderdomshem, med förbehållet att landstingen behöll den 
kvalificerade långtidssjukvården. Det var 28 primärkommuner som an
såg att det var rationellt med sjukvård på ålderdomshem och de ansåg att 
det endast skulle vara avsett för korttidssjuka bland hemmets pensionärer 
och endast gälla större ålderdomshem. Av de 22 primärkommuner som 
inte ansåg att det borde finnas sjukavdelningar på ålderdomshem motive
rade det med att sjuka åldringar borde få sjukvård på lämplig sjukvårds
anstalt. Problemen var bland annat att det saknades både personal och 
resurser för att den sjuke skulle kunna få adekvat sjukvård. Innebörden 
av rationellt betydde i dessa sammanhang att tillgängliga medel skulle 
användas så effektivt som möjligt. 

Regeringen fortsätter år 1957 på den inslagna vägen med en fortsatt 
satsning på den åldringsvård som vi har idag. 

Hemtjänstverksamheten innebär öppen åldringsvård medan vård på 
ålderdomshem benämns sluten åldringsvård. Det är en terminologi som 
har övertagits direkt från sjukvården. Det finns en tydlig tendens hos 
kommunen att direkt överta sjukhusens personal- och arbetsorganisation, 
det visar sig inte minst i de statliga utredningarna. 

I SoU 1963:47 redovisades äldres boende och vård respektive service 
i sina hem, på ålderdomshem och i sjukvården. I denna utredningen tog 
man upp att många äldre som bodde på ålderdomshem snarare borde 
vårdas på sjukhem, på mentalsjukhus eller på akutvårdsavdelningar. En-



46 

ligt utredarna var det svårt att säga exakt hur många äldre som var fel
placerade men går man helt efter läkarnas bedömning var det ca 10 pro
cent som skulle få sin vård på annan instimtion. Utredarna ansåg dock att 
det förmodligen var fler som var felplacerade. Vad som dock framgår är 
att äldres värdbehov relaterat till boendet inte helt stämde överens under 
denna tid. Senare undersökningar pekar på liknande skillnader mellan 
boende och vårdform (Gough 1986). Boendeformen och personalens ut
bildning var då relaterat till ett fastställt vårdbehov inte efter möjligheten 
att den äldres omsorgsinsatser förändrades över tid. De äldre skulle uti
från sitt behov av omsorg flytta till rätt boendeform. Vården och perso
nalens kompetens var i hög grad anpassad till boendeformen, det vill 
säga till institutionsformen. 

Människors hälsa, speciellt äldres, förändras dock vilket medför att 
deras behov av insatser ändras över tid. Äldre kan ha både en bra och 
sämre hälsa under sina sista levnadsår. Svårigheterna torde vara att för
ena en bra boendeform med tillgänghg personal som kan ta hand om alla 
äldre och handikappade oavsett hälsotillstånd. 

Åldringsvårdens uppbyggnad kring två organisationer, landstinget och 
kommunen påbörjas redan i mitten av 1800-talet men får sin tydligaste 
utformning när hemtjänsten startar under 50-talet. Det är en uppbyggnad 
som leder till olika alternativa boende- och vårdformer men utvecklar 
också samordningsproblem mellan de bägge huvudmännen (jfr prop 
1987/88:176,1990/91:14). Huvudmannafrågan uppfattas som ett funk
tionellt och strukturellt problem något som också blir avgörande i det 
fortsatta förändringsarbetet med äldre- och handikappomsorgerna. Ädel-
reformen syftar till att skapa en enhetligare omsorg för äldre människor 
och äldre och yngre handikappade. Det uppfattas som centralt från poli
tiker att en huvudman, det vill säga kommunen tar huvudansvaret för 
omsorgerna av äldre och handikappade. Förhoppningarna är att de stri
digheter som förekommer mellan landstingskommunerna och primär-
kommunema skall lösas med ett huvudmannaskap (prop. 1990/91:14). 

Under åren 1960-1980 fördubblades antalet 80-åringar och äldre i 
Sverige. Under åren 1965-1980 trefaldigades antalet personer som får 
hjälp av hemtjänsten (Thorslund, 1992). Hela 70-talet präglades av att 
vården och omsorgerna för äldre byggdes ut och vi fick fler servicehus, 
sjukhem och långvårdsplatser. 

Servicehus har lägenheter med vanlig bostadsstandard och ett visst 
utbud av service i anslutning till lägenheterna. Serviceboendet eller ser
vicelägenheter avser att ge äldre och handikappade möjligheter att 
"välja" den service de anser sig behöva. I servicehusen finns någon form 
av matservering, service av vårdbiträden, trygghetslarm, sjukvård av 
distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterskor och gemensamma 
aktivitetslokaler med utbildad personal. Det varierar mellan servicehusen 
vilken service som finns. På ålderdomshem finns enkel- eller dubbelrum 
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och boendet innebär helinackordering. 
Äldre och handikappade skall så långt det är möjligt få sin vård i 

hemmet och flyttning sker först när den enskilde inte kan få tillräckligt 
god omsorg i det privata hemmet. Målsätmingen för hemvården är att 
äldre och handikappade skall få god hemsjukvård. De som är behov av 
akutsjukvård och läkarvård skall få den på sjukhuset. Det utvecklas en 
"vårdkedja" under främst 70-talet, en vårdkedja som specialiseras allt
mer (Gough 1987). Den enskilde får till att börja sin omsorg i det egna 
hemmet. När de blir sjuka kommer de till sjukhus, där de får medicinsk 
rehabilitering. Nästa steg blir när de av läkarna bedöms vara färdigbe-
handlade av sjukvården då blir de utskrivna från sjukhuset. Om de då 
behöver hjälp i hemmet får de det av kommunens hemtjänst. Ett annat 
alternativ är att de får (efter ansökan) ett rum på ett ålderdomshem eller 
en lägenhet i ett servicehus. Denna s.k. vårdkedja utgår från att den äldre 
skall få sin vård på den institution som erbjuder rätt vård. Gough (1987) 
pekar på att undersökningar visar att ca 30 procent av alla klienter i de 
olika vårdformerna är på fel plats. En grundläggande tanke med att 
bygga ut hemvården är att människorna inte skall behöva flytta runt 
mellan olika typer av boenden. 

Hemtjänsten har under de senaste 30-åren utvecklats till en självstän
dig organisation inom primärkommunens socialförvaltning. Det som 
startade som en "bisyssla" för hem vårdarinnorna på 1950-talet (deras or
dinarie arbete var att ersätta husmodern i barnfamiljer) har utvecklats till 
en egen organisation med en stab av tjänstemän och vårdbiträden. Hem
vården utgör sedan början av 70-talet (i de flesta kommunerna) en själv
ständig avdelning inom socialförvaltningen. Beroende på kommunens 
storlek finns det en varierande grad av specialisering av olika insatser till 
den enskilde. I mindre kommuner är det ofta en och samma tjänsteman 
som tar beslut om alla biståndsinsatser till den enskilde, i vissa fall även 
anställer vårdbiträden och annan personal. I större kommuner är arbetet 
ofta fördelat på olika tjänstemän, med olika grad av specialisering, vissa 
ansvarar för exempelvis enbart utredningar om färdtjänst, eller beslutar 
om institutionsplatser, eller hemtjänst. I vissa kommuner har en 
hemtjänstassistent enbart arbetsledaransvar och en annan hemtjänstas
sistent ansvarar för social omsorg. Hemvård innefattar idag allt från 
hjälp med städning i sitt hem, till en sängplats på ett sjukhem. 

Ur personalorganisatorisk synpunkt har det tagit ca 20-25 år innan 
hemtjänstarbete jämställs med övrigt offentligt arbete. De som först an
ställdes inom den primärkommunala hemtjänsten som hemsamariter 
skulle inte konkurrera med den öppna arbetsmarknaden, något som ut
talades explicit av politiker (Thullberg, 1990). Hemsamariterna under 
50- och 60-talet arbetade i genomsnitt några timmar per vecka och sak
nade gemensam grupplokal och hade inga möjligheter att träffa sina ar
betskamrater eller chefer regelbundet. 

När de olika boendeformerna och vårdformerna specialiseras och 
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ökar i antal behövs också mer personal dels på institutionerna, dels för 
de som får sin hjälp i hemmen. Antalet vårdbiträden har totalt ökat från 
1970 fram till idag, och de som arbetar har dessutom högre tjänstgö
ringsgrad. Före 1970 är timtjänstgöring det mest vanliga, nu har tjäns
terna i huvudsak blivit deltidstjänster eller heltidstjänster. Under 70-talet 
satsar kommunerna på att utbilda och förbättra arbetsförhållandena för 
vårdbiträdena. Under 70- och 80- talet förbättrades arbetssituationen för 
vårdbiträdena i de flesta kommunerna, med bland annat egen personal
lokal som gav vårdbiträdena möjlighet att kontinuerligt träffa sina ar
betskamrater och sin arbetsledare. Ar 1986 är 64 procent av alla vårdbi
träden deltidsanställda medan 16 procent är timanställda. Antalet arbets
timmar har nästan fördubblats under 1980-talet. Antalet hjälptagare har 
dock minskat något. Ökningen av vårdbiträdenas arbetstid har delvis gått 
till personalvårdande åtgärder, bland annat personalträffar, kurser, vida
reutbildning (Gough 1986). 

Hela 60- och 70-talet präglades av en uppbyggnadsfas för den kom
munala hemtjänsten, en organisatorisk, kvantitativ och kunskapsmässig 
uppbyggnad av verksamheten. Vårdbiträdena är den största vårdarbetar
kategorin inom äldre- och handikappomsorgerna. Antalet anställda vård
biträden är 1970 ca 78 000 och 1988 finns drygt 84 000 anställda vård
biträden inom hemhjälpen. 

Hemtjänstarbetet startar med en utredning av den enskildes sociala om
sorgs- och omvårdnadsbehov och behov av boende. Tjänstemännen ut
reder, dokumenterar och tar beslut om olika åtgärder. Det är beslut som 
kan vara från omsorg i offentlig institution, omsorg i det egna privata 
hemmet, service som färdtjänst, trygghetslarm till ekonomiskt bidrag för 
att handikappanpassa lägenheten. Den kommunala hemtjänsten har ut
vecklats till en byråkrati, med krav på utredning och dokumentation. 

I socialtjänsten beslutar förtroendemännen inte bara i övergripande 
frågor utan tar även beslut i direkta klientärenden. Socialnämnden (i 
vissa kommuner omsorgsnämnden) sammanträder ett visst antal gånger 
per år och det är en tjänsteman som föredrar ärenden. Ärendena är i sin 
tur utredda och förberedda av olika tjänstemän i mellanställning. Social
nämnden tar beslut om riktlinjer och bestämmelser för hemtjänstverk
samheten, i de flesta fall delegerar de till handläggande tjänstemän rätten 
att besluta i enskilda ärenden. Socialförvaltningen är att betrakta som en 
heteronom professionell organisation, vilket betyder att tjänstemännen är 
underordnade både administrationen och förtroendemännen, det vill säga 
politikerna (jfr Pettersson 1979). Det sociala arbetet styrs inte av veten
skap och beprövad erfarenhet i den utsträckning som sjukvården gör. 
Socialtjänstens organisation styrs i hög grad av värderingar och den po
litiska ideologi som råder i samhället31. Det är politiker som tar beslut 

31 Ideologi kan definieras som ett system av idéer, värderingar och trosföreställningar som utmärker en so-
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över hur verksamheten skall organiseras, hur den skall fungera och vilka 
prioriteringar som skall göras, ekonomiska och administrativa. 

För tjänstemännen i mellanställning inom socialförvaltningen kan 
olika socialpolitiska mål komma i konflikt med varandra. Det finns inte 
ett mål för den sociala verksamheten utan flera. Det övergripande syftet 
med socialt arbete är att bevilja bistånd till de samhällsmedlemmar som 
enligt vissa fastställda regler är berättigad till det. Tjänstemännen skall 
dessutom följa de politiska riktlinjerna, de ekonomiska direktiven, soci
altjänstlagen och arbetsmiljölagen. De är samtidigt skyldiga att kontrol
lera att den enskilde inte tillskansar sig orättmätigt stor del av det sociala 
bistånd som de ansöker om. Tjänstemännen är skyldiga att ge bistånd så 
jämlikt som möjligt, principen lika för alla gäller. Det finns inte en sam
lad målsättning för den sociala verksamheten, utan det är flera mål som 
tjänstemännen arbetar mot. Utöver verksamhetens mål har tjänstemän
nen dessutom egna intressen att bevaka. Arbetet medför lön, position, 
social status och maktutövning men arbetet har även en social funktion. 

De socialpolitiska åtgärderna avser att utjämna de orättvisor som det 
kapitalistiska samhället åsamkar vissa samhällsmedlemmar, avsikten är 
att bistånd skall ges på ett jämlikt sätt (jfr Offe 1983). Detta är inte helt 
oproblematiskt eftersom det kan var svårt för tjänstemännen att bedöma 
enligt paragraf 6 vad som är skälig levnadsnivå. De flesta kommunerna 
har löst detta genom att socialnämnden tar beslut om vilken nivå exi
stensminimum skall vara. Det leder givetvis inte automatiskt till ett jäm
likt förfaringssätt men ger dock en enhetlighet i själva utredningsförfar
andet och en vetskap för den enskilde om dennes rättigheter. 

Det finns dock flera mål inom de offentliga verksamheterna som kan 
innebära att klienter som behöver en form av hjälp inte har stöd av de 
politiska målsättningarna men får stöd av socialtjänstlagen som tjänste
mannen också har att följa. Det kan uppstå en konflikt mellan olika mål
sättningar, dels de lokalt politiska och dels de centralt beslutade social
politiska målen. Det här var en av orsakerna till att socialtjänsten gick 
från en mera detaljstyrd lagstiftning till ramlagstiftning. En viktig mål
sättning med ramlagstifming är att underlätta handläggningen av ärenden 
där konflikter som uppkommer på grund av skilda politiska mål, olika 
behov eller tolkning av lagen skall kunna lösas inom ramen för lagstift
ningen, i sista hand av en besvärsmyndighet. 

cial grupp, t ex en nation, ett socialt stratum, en politisk strömning, religiös tradition, yrkesgrupp e. dyl 
(Brante/Fasth 1982). Med utgångspunkt från en marxistiskt teoribildning definieras ideologi också som 
ett normativt förhållningssätt, med uttalade och outtalade föreskrifter eller rättesnöre som anger vad som 
skall eller bör ske i bestämda situationer, det riktas förväntningar om ett viss önskvärt eller godtaget 
beteende. Med ideologier förklaras och legitimeras olika sociala förhållanden och betingelser men ut
trycker också direkt en verklighet i den subjektiva uppfattningens form (Jfr Sunesson, 1974, Liedman 
1991). Althussers definition av ideologi är enligt Vovelle; the imaginary relationships of individuals to 
their real conditions of existens (1990 sid. 2). Det kan anges som att det är individers subjektiva före
ställningar om deras förhållande till de objektiva livsvillkoren. 
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Landstingens organisering av äldres och handikappades sjuk
vård 

Det finns, som nämnts, två huvudmän som ansvarar för de äldres och 
handikappades vård, service och omsorg. Det är givetvis inte alla äldre 
och handikappade som behöver vård och omsorg av både landstinget och 
kommunen men behovet finns dock. Äldre och handikappade söker lä
karvård i högre utsträckning än yngre personer. Åldrandet medför en hö
gre grad av sjuklighet. En person som fyllt 80 år riskerar att komma på 
sjukhus tio gånger oftare än unga och medelålders personer. Äldre har 
fler vårdtillfällen och fler antal läkarbesök än yngre personer. Äldre blir i 
högre grad långvarigt sjuka, har oftare regelbunden medicinsk behand
ling och har sämre allmäntillstånd än yngre människor. Det sker en tyd
lig försämring av det medicinska tillståndet efter pensioneringen (SOU 
1987:21). Det kan inte råda några tvivel om att äldre och handikappade 
har behov av både sjukvård och läkarvård i högre grad än yngre männi
skor. De äldre och handikappades behov av sjuk- eller omvårdnad är 
dock i hög grad av en sådan karaktär, det vill säga inte alltid akutsjuk
vård, att de kan få vården och omsorgen i sina egna hem, så kallad hem
vård. 

Landstinget som politisk-, administrativ verksamhet och sjuk
vårdsverksamhet 

Landstingets historia har präglats av statens organiserade socialpolitiska 
strävanden. Sjukvården ingår som en del i uppbyggandet av det välfärds
samhälle vi har idag. Ett sjukhus är en formell organisation där arbetet 
sker i en stabil omgivning med specialiserade arbetsuppgifter och en 
tydlig yrkesstruktur. Något schematiskt kan man säga att sjukvården är 
ett mekanistiskt system32, där kraven på förändringar åtminstone tidigare 
inte har varit så stora33. Arbetsuppgifterna är fördelade på ett flertal spe
cialiserade funktioner. Flertalet av de individuella arbetsuppgifterna är 
abstrakta och skilda från organisationens huvudmål, exempelvis läkarse-
kreterarnas och personalsekreterarnas. Tekniska förbättringar av arbets
metoder är av centralt intresse för de anställda, ibland viktigare än att 
uppfylla organisationens övergripande mål. Individuella arbetsprestatio
ner samordnas av överordnade, som också svarar för att varje prestation 
är relevant för det egna ansvarsområdet. Det finns precisa definitioner av 
rättigheter och skyldigheter för varje arbetsroll och funktion. Landstinget 
har en hierarkisk auktoritetsstruktur som innebär att hierarkins topp be-

3 2 Se not 30. 
3 3 I dagsläget sker kraftiga nedskärningar av den offentliga sektorn, något som gäller även för sjukvården. 

Kraven ökar på en flexibel organisation även för sjukvården. 
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stämmer uppgifter och avgör varje deluppgifts relevans samt har tillgång 
till den viktigaste informationen. Underordnades uppgifter styrs av in
struktioner och beslut från överordnade, läkaren ställer diagnos och be
slutar vilka prover och behandlingar som skall utföras av underställd 
personal som sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetste
rapeuter med flera. Det finns ett krav från huvudmännen på lojahtet mot 
organisationen och lydnad inför överordnade. Den kunskap som finns 
om den egna organisationen har större betydelse än kunskap om förhål
landen som är av generell betydelse för verksamheten. 

Det här är som jag tidigare nämnt en renodlig av verkligheten. Det 
illustrerar en bild av något som inte existerar, det intressanta blir att se 
vad som inte överenstämmer med landstingets organisering av sjukvård
en. 

Hur har landstinget organiserat äldre och handikappades sjukvård i 
hemmen? Det är en fråga som givetvis inte går att ge ett uttömmande 
svar på, förenklingar och avgränsningar är nödvändiga. Avsikten är dock 
att beskriva dels hur landstinget har organiserat sin sjukvård rent gene
rellt, dels att beskriva hur landstinget har organiserat äldre och handi
kappades sjukvård i hemmen? Tyngdpunkten i studien ligger på det 
senare, men det går inte att ensidigt plocka ut en enskild grupps sjukvård 
utan att samtidigt skildra delar av den totala sjukvårdsorganisationen. 

Organiseringen av äldres och handikappades sjukvård i dag kan något 
förenklat beskrivas på följande sätt. När enskilda får sjukvård i hemmet 
är det kommunerna som ansvarar för sjukvårdsinsatserna av sjukvårds-
utbildad personal. Landstinget har fortfarande ansvaret för de sjukvårds
insatserna som kräver läkare och dessutom för rehabiliteringen på lands
tingens institutioner (Ädel-reformen 1992). Det här är en utveckling som 
har föregåtts av många olika utvecklingssteg och avsikten är att försöka 
återge några som har haft betydelse för den hemvårdsverksamhet vi har 
idag. 

Ansvaret för äldre och handikappades sjukvård i hemmet har lands
tinget haft sedan 50-talet, som överförs till primärvården i de flesta 
landsting, när hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft 1983. Ansvaret för 
sjukvården på ålderdomshemmen övertas samtidigt av landstinget, tidi
gare har kommunerna köpt läkartjänster av landstinget och ålderdoms
hemsföreståndarna har haft ansvaret för sjukvårdande insatser. Lands
tinget delar ansvaret med kommunen för äldre och handikappades sjuk
vård och omsorg, en uppdelning som inte har varit eller är helt oproble
matisk då gränsdragningarna mellan de olika verksamheterna har varit 
svåra att dra. 

Vi har haft landstingskommuner i Sverige sedan år 1862, då förord
ningar av staten om instiftande av landsting utfärdades. Landstingen blev 
politiskt, ekonomiskt och administrativt självständiga och får beslutan
derätt för områden som gäller länet. Maurits Nyström (1987) hävdar att 
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landstingens tillkomst hade sin grund i att statsmakterna ansåg att en re
gional organisation i högre grad än staten hade förutsätmingar att över
blicka vad som skedde inom länet och bättre kunde tillgodose de en
skilda medborgarnas intressen. Staten markerade dock mycket tydhgt att 
det var viktigt att landstingets uppgifter inte fick tränga in på områden 
som redan låg under andra myndigheter, främst då länsstyrelsen och 
landshövdingeämbetet. Bakgrunden till landstingets bildande var inte att 
gynna den offentliga vårdens tillväxt och organisering utan ett reformar
bete som gällde omstruktureringen av landets statsskick34. 

Nyström (1987) beskriver framväxten av landstingskommunerna som 
en process som pågick under stora delar av 1800-talet. Det var en till
komst som väckte starka känslor på olika håll i samhället, dels fanns det 
en motvilja från borgarna som kände sig hotade, främst då på grund av 
att städerna hade en liten befolkning och av den anledningen fick ett be
gränsat inflytande i landstingen. Dels bröt landstingen som representativ 
församling mot det tidigare ståndsamhällets principer om representation 
efter stånd. Adeln kunde delvis försvara sin ställning inom ämbetsman-
naaristokratin, som hade rötter i de feodala adelskraven om ensamrätt till 
de högre statliga ämbetena, genom att landshövdingen hade motionsrätt 
till landstinget och rätt att delta i förhandlingarna. Nyström menar dock 
att "landstingsförordningen mer är ett brott mot, än ett fullföljande av 
ståndsprinciper" (1987 sid.21). Det fanns skilda förväntningar från olika 
grupper i samhället på vad landstingskommunerna som politisk makt 
skulle betyda. Ståndsamhället var onekligen under upplösning och ett 
nytt ekonomiskt system, kapitalismen var på frammarsch. Den tidigare 
stånds- och bördsindelningen samt yrkesprofessioner utgjorde i hög grad 
klassindelningens bas, men nu blev det i första hand personens ekono
miska ställning som fick betydelse för den enskildes ställning i samhäl
let. Förmögenhet hade tidigare stor betydelse för samhällsställningen 
men som Nyström uttrycker det "nu blir detta kriterium utslagsgivande i 
politiken på ett naket och osminkat sätt" (1987 sid. 23). Det var i första 
hand personens ekonomiska ställning som blev utslagsgivande när det 
gällde rätten att rösta i landstingsvalet, något som innebar en avgörande 
förändring av den politiska makten. Rösträtt efter rikedom gav förmodli
gen gemen man större frihet att inneha makt än den maktutövning som 
baserades på börd. 

Rolf Å Gustafsson (1987) citerar ur 1862-års landstingsforordning de allmänna riktlinjer som gäller för 
den nya länskommunala verksamheten; "Landstinget tillkommer att i den ordning denna förordning 
stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushåll
ningen, jordbrukets och andra näringars utveckling, anstalter för kommunikationsväsendets befor
drande, hälsovård, undervisning, allmän ordning och säkerhet med mera dylikt, såvitt dessa angelägen
heter icke enligt gällande författningar tillhöra offentlig myndighets ämbetsåtgärd." (SFS 1862:16 para
graf 2) Det här är möjliga exempel på verksamhetsområde för landstingen, sjukvård nämns inte men la
sarettsväsendet inordnas några ar efter deras tillkomst. Lasarettsväsendet hamnade senare under lands
tingets besluts- och ansvarsområde genom 1864-års förordning om lasarettsdirektionen. Föregångarna 
till den moderna slutna vården- både somatisk och psykisk - var hospitalen och helgeandshus och Sera-
fimerlasarettet 1752. 
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Landstingskommuner har idag en förvaltande och en representativ funk
tion på regional nivå i samhället De har som uppgift att bedriva bland 
annat sjukvårds- och utbildningsfrågor i länet. Idag finns det 23 lands
ting och tre kommuner, Gotland, Göteborg och Malmö, som ansvarar för 
hälso- och sjukvården i Sverige. Landstingen är politiska, ekonomiska 
och administrativt självständiga organisationer. Landstinget har organi
serat sin verksamhet genom att göra en uppdelning mellan den adminis
trativa verksamheten respektive den direkt sjukvårdande verksamheten i 
två separata organsationsstrukturer. Det finns dessutom två skilda admi
nistrativa organisationer, dels en central administration för varje lands
ting, dels en sjukhusadministration som finns på varje lokalt sjukhus som 
har det lokala ansvaret för personaladministrationen. Landstingskommu
nerna är precis som primärkommunerna uppbyggd enligt en byråkrati. 

En stor del av landstingens åliggande har tidigare varit statliga upp
gifter, främst då sjukvården och mentalvården. I början av 1960- talet 
startade en reformverksamhet inom hälso- och sjukvården som syftade 
till att all hälso- och sjukvård skulle överföras till landstingen. År 1963 
övertog landstingen från staten huvudmannaskapet av provinsialläkarvä
sendet och år 1967 mentalsjukvården. Det var ett övertagande som inne
bar ett ökat ansvar för landstingen men utgjorde samtidigt en utveckling 
för landstinget mot en organisation med relativt avgränsade arbetsupp
gifter, det vill säga huvudsakligen inriktade på sjukvård och förebyg
gande hälsovård. Det skedde en utveckling mot en rationellare fördel
ning av arbetsuppgifterna mellan stat, landsting och primärkommuner. I 
SoU 1963:64 citerades olika tidningsartiklar som behandlade den för
ändring som skedde i samband med övertagandet av olika 
arbetsuppgifter från staten till landstinget, ett sådant exempel var ledaren 
i Västernorrlands Allehanda som skriver: 

"Efter övertagandet av två så stora uppgifter som pro-
vinsialläkarorganisationen och mentalsjukvården måste det till 
en förnyelse, som dels innebär en ordentlig förstärkning av 
landstingens centrala förvaltning och dels skapar bättre beting
elser för landstingsledamöterna att få ett reellt inflytande på 
verksamheten" (sid 103). 

Det här citatet var typiskt för sin tid, för vad denne journalist pekade på 
var vilka konsekvenser rationaliseringen fick för offentlig administra
tion. När all sjuk- och hälsovård hamnade under landstinget huvudman
naskap fick landstinget ett större inflytande över sjukvårdsutvecklingen, 
men huvudmannaskapet för sjukvården innebar också en större central 
administration. När staten överförde provinsialläkarväsendet så var det 
på sätt och vis en decentralisering av sjukvården ut till länen. Lands
tingskommunerna centraliserar dock sin verksamhet med början under 
60-talet, något som i sin tur ledde till en ökad byråkratisering av de of-
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fentliga institutionerna (SoU 1963:64). Centraliserad sjukvård innebar 
stora enheter där man kunde bedriva sjukvård som krävde avancerad och 
dyr medicinsk-teknisk utrustning. Ett större patientunderlag medförde att 
det var ekonomiskt fördelaktigare att ha specialistläkare och andra spe
cialutbildade personalgrupper. De nackdelar som fanns var att större en
heter krävde en byråkrati något som kan leda till att människor blir ano
nyma och sätts i bakgrunden. Det finns alltid en risk att målsättningen 
för stora organisationer snarare blir att få verksamheten att fungera än att 
ge god sjukvård till patienterna. Det utvecklas en instrumenten rationa
litet som blir dominerande medan det värderationella handlandet kom
mer i andra hand35. Sjukvårdsinsatser bedöms efter ekonomiska principer 
och moraliska principer hamnar i bakgrunden. 

Regeringen tillsatte en utredning år 1962, vars direktiv var att se över 
landstingets organisation och en sådan förändring som kom till stånd var 
bland annat antalet landstingsmöten. Mellan åren 1862 och fram till 
början av 1960-talet, det vill säga under en period av 100 år, hade lands
tingen endast ett landstingsmöte per år under en vecka. Det ändrades 
först under 1960-talet när två landstingsmöten per år rekommenderades 
av den statliga utredningen (SoU 1963:64). 

Landstingen har numera fyra landstingsmöten per år, dess form är 
som primärkommunernas fullmäktigesammanträden. 

Landstingskommunerna är en politisk och ekonomisk självständig orga
nisation med en stab av tjänstemän som administrerar verksamheten. 
Landstinget är ett politiskt organ med förtroendemän som är demokra
tiskt valda av samhällsmedborgarna och som via skattemedel finansierar 
framförallt hälso- och sjukvården, men även utbildning och kultur. 
Landstingskommunernas huvudsakliga uppgift har varit att utveckla och 
driva sjukvården i länet. Landstingets verksamhet domineras av fram
förallt hälso- och sjukvården och folktandvården. Landstingets verksam
het har organiserats på liknande vis som staten och primärkommunerna 
(Nyström, 1987). Under hela 1960-talet och långt in på 80-talet sker det 
en centralisering av det ekonomiska och administrativa ansvaret för 
hälso- och sjukvårdsfrågor. Landstingen har dels en central administra
tion för hela länet och dels lokala administrationer på respektive sjukhus, 
vårdcentraler och skolor. I den centrala landstingsadministrationen finns 
politikerna och tjänstemannastaben som handlägger och förbereder de 
ekonomiska och politiska beslut som fattas i de politiska nämnderna. 

Inom sjukvårdsorganisationen finns olika personalkategorier med 
skilda fackkunskaper, där läkarna som yrkesgrupp har den högsta natur-

Det är Max Weber (1983) som skiljer mellan det värderationella respektive målrationella handlandet, 
där värderationalitet betyder en handling som är orinterad mot ett moraliskt värde medan det målratio
nella eller instrumenteilt rationella handlandet är riktat mot den bästa lösningen ur ekonomisk synpunkt. 
Ett tydhgt sådant exempel på de bägge handungstyperna är kärnkraftsfrågan, när de som var för kärn
kraften hade de ekonomiska målen som centrala medan kärnkraftsmotstånderna försvarade miljön och 
människornas hälsa. De företrädde i huvudsak ett värderationellt förhållningssätt (Zetterberg, 1986). 
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vetenskapliga kunskapen, därefter kommer sjuksköterskor, undersköter
skor och sjukvårdsbiträden. Övrig medicinsk personal underordnad lä
karna är, rehabiliteringspersonal, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
samt röntgen- och laboratoriepersonal. Läkarna har en medicinsk kun
skap som ger dem det högsta anseendet bland personalgrupperna inom 
sjukvården. Sjukvårdsorganisationen har en medicinsk hierarki med na
turvetenskapliga effektivitetsmått. Vilket innebär att sjukvårdens organi
sation organiseras kring detta, det gäller såväl den tekniska apparaturen 
som omvårdnadsarbetets organisering. Den yttersta målsätmingen blir att 
följa de direktiv som läkarna bestämmer för att behandla och bota pa
tienten. 

Det var under 1960 - talet som ansvaret för hälso- och sjukvården för
ändrades. Under denna tid projekterades och byggdes stora sjukhus och 
landstinget tog även över ansvaret från staten för all hälso- och sjukvård 
(SCB 1990). Mellan åren 1960 och 1980 byggs flest sjukhus som har 
mellan 201-600 vårdplatser och mer än 600 vårdplatser. Före år 1960 
dominerar sjukhus med 200 platser och mindre (Diderichsen m f l , 1987). 

Institutionalisering av de äldres sjukvård 

Utvecklingen efter andra världskriget avsåg att skapa möjligheter så att 
människor kunde få sin sjukvård på sjukhus. Sjukhusvården fick en star
kare ställning efter andra världskriget. Det blev vanligare att människor 
fick sin vård på sjukhuset och det blev också vanligare att människor 
både föddes och dog på sjukhusen i stället för som tidigare i de privata 
hemmen36. Sjukhusvården fick en starkare ställning i förhällande till den 
öppna vården, det vill säga det dåvarande provinsialläkarväsendet. 

Under 1950-talet började primärkommunerna och landstingen att 
bygga stora institutioner för äldres sjukvård och omsorg. Primärkommu
nerna byggde ålderdomshem och pensionärshem men tillhandahöll även 
en viss form av hemvård. Landstingen byggde akutvårdsliknande lång
vårdssjukhus och vi fick en medikalisering och hospitalisering av äldres 
hälsa under deras sista levnadsår. 

Rolf Å Gustafsson (1987) hävdar att det finns ett flertal tänkbara 
faktorer till att vi fick dessa vårdinstitutioner. Den viktigaste orsaken an
ser han beror på socialförsäkringssystemets utformning, som gjorde att 
sjukhusvård var relativt sett billigt för individen. Sjukhusvården bekos
tades av allmänna medel medan läkarbesök i öppen vård helt eller delvis 
bekostades av patienten själv. Andra saker som spelade in var att det 
fanns överdrivna föreställningar om en ökad befolkningstillväxt, vilket 

Sven Delblanc skildrar mellankrigsåren i "Hedebyborna" (1970-1976) hur människor får sin sjukdom 
diagnostiserad av provinsialläkaren och sedan går hem för att förbereda sig för döden, särskilt i scenen 
där mor Karolina rår veta att hon har cancer och skall dö ganska snart. Det handlade inte om att läggas 
in på lasarettet utan hon förbereder sin död i det egna hemmet. 
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drev på utbyggnaden av sjukhusen. Det fanns också ett statustänkande 
för både politiker och läkare att bygga stort, där läkarna hade ett egenin-
tresse. Där en av orsakerna förmodades bero på att läkarna hade möjlig
het att driva sina egna privata läkarmottagningar på lasaretten. Andra 
skäl var att sjukhusarkitekterna var beroende av byggnadsvolymen för 
sina intäkter och hade av den anledningen intresse av att byggnaderna 
blev stora. 

Diderichsen m f l (1987) pekar på att provinsialläkarväsendet var 
otillräckligt dimensionerat och utrustat. Provinsialläkarna som var an
ställda av staten måste själva betala sin mottagning, utrustoing och per
sonal. De hade svårt att följa med i den tekniska utvecklingen. Lands
tinget hade däremot förhållandevis god ekonomi och kunde erbjuda en 
tekniskt kvalificerad sjukvård. Det fanns både individuella och struk
turella orsaker till att vi fick en sjukvård med tyngdpunkt på institutions
vård. 

Den vårdideologi som växte fram under denna tid var att människor 
som var sjuka skulle få sin sjukvård på institution, den sjuka skulle isole
ras och tas om hand av samhället. När vi blev sjuka skulle vi till en 
doktor för att få behandling, den allmänna uppfattningen blev att vi an
sågs inte kunna bota oss själva. Det här fick ju till följd att människorna 
var tvungen att få sin sjukvård på sjukhusinrättningar, det sågs som den 
accepterade metoden att bota sjuka. Denna sjukvårdsideologi fick också 
som konsekvens att människor delvis passiviserades som i sin tur ledde 
till att människorna inte litade på sin förmåga att kunna bota sina egna 
sjukdomar oavsett vad det handlade om. Budskapet var att på sjukhusen 
fanns tekniken och sjukvårdsutbildad personal som kunde ge patienterna 
den bästa sjukvården. Under 50-, 60- och 70-talet utvecklades sjukvår
den, det skedde en utbyggnad av den institutionella sjukvården och spe
cialistvården. Vi fick en tekniskt, reparerande och kroppsligt inriktad 
sjukvård. Mellan åren 1950-1979 hade specialiseringen inom sjukvården 
ökat inom i princip alla områden. Det administrativa arbetet ökade från 
två yrkeskategorier, syssloman och husmor till att bli sjukvårdsdirektör, 
personalavdelning, ekonomiavdelning, khnikföreståndare, planeringsav
delning, utredningsavdelning, organisationsavdelning med mera. Lä
karna arbetade år 1950 inom fyra områden medicin, kirurgi, förlossning, 
röntgen, dessa fyra områden hade år 1979 bhvit 42 specialitéer. 

Sjuksköterskornas specialitéer följer läkarnas specialiteter, men dess
utom har det tillkommit under dessa 30 år nya vårdyrken, som under
sköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och kurator. 

Det är inte bara antalet personalkategorier som blir fler under dessa år 
utan det är också antalet tjänster som ökar (Diderichsen m.fl. 1987). Den 
förhärskande vårdideologin är den sjukhusanslutna sjukvården. Först 
under 80-talet sker det en satsning på den öppna hälsovården, det vill 
säga primärvården. Målsätmingen med sjukhusvården förändras, nu skall 
patienter skrivas ut snabbare från sjukhusen och det blir kortare inlägg-
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ningstider samt att eftervården i större utsträckning än tidigare skall ske i 
det privata hemmen. 

Utvecklingen mot utbyggd primärvård, den sk öppen vården, i stället 
för sjukhusvård omnämndes redan i den sk Höjerska utredningen37( SOU 
1948:14). I denna utredning från 40-talet fanns förslag som låg i linje 
med nu gällande Hälso- och sjukvårdslag (1983) nämligen att den öppna 
hälso- och sjukvården skulle byggas ut. Höjer-utredningen leder dock 
inte till någon proposition, till viss del på grund av att läkarförbundet 
försvarade läkarkårens ställning som fri profession. Det som dominerade 
blev snarare en strid kring läkarnas rättighet att ha öppen mottagning i 
egen privat regi. Enligt Gustafsson (1987) var det flera bedömare som 
hävdade att det som var väsentligt med den Höjerska utredningen för
svann i denna strid, det vill säga hälsovårdens och den öppna vårdens 
samband med övrig vård och frågan om hälso- och sjukvårdssystemets 
planering på lång sikt. Alva och Gunnar Myrdal(1934) förordade redan 
under 1930-talet en satsning på den öppna vården, men det fick i likhet 
med den Höjerska utredningen ingen effekt. 

Det intressanta är dock att det redan under 1930- och 40-talet diskute
rades en vårdideologi som först 45 år senare får sin slutliga utformning. 
Det som fastslås och till stora delar ännu idag gäller, är att hälso- och 
sjukvårdssystemet är organiserat kring de stora sjukhusen och vårdcen
tralerna betraktas i stor utsträckning som komplement och mindre kvali
ficerade serviceinrättningar av både den sjukhusanslutna vården och del
vis även av patienterna. 

Kvalificerad medicinsk och kirurgisk akutvård jämställdes med vård
institutioner för många människor, sjukhusansluten vård fick en särställ
ning inom sjukvården. Det finns dock en hel del obesvarade frågor över 
vilken relation primärvården skall ha till specialistvården och sjukhus
vården (Rexed, 1992). 

Hemsjukvårdens utveckling 

Hemsjukvårdsarbetet har haft skilda organisationsformer under åren 
1950 till 1992 inom olika landstingskommuner och primärkommuner. 
Det gemensamma är dock att de flesta landsting började med hemsjuk
vård under 1950- och 60-talet. Hemsjukvård är enklare sjukvård i hem
met av utbildad sjukvårdspersonal eller delegerade av sjukvårdspersonal 
till vårdbiträde inom hemtjänsten. Gränsdragningen mellan vad som är 
hemsjukvård respektive hemtjänst har i de flesta kommunerna inte varit 
klar och entydig, det finns och har funnits oklarheter mellan kommunens 
hemtjänspersonal och landstingets sjukvårdspersonal (Liljeström/Jarup, 

37 Den kallades Höjerska utredningen efter dess ordförande generaldirektör A.Höjer, se Gustafsson, 1987 
sid. 364. 
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1983, Gough, 1986). Problemen mellan de bägge huvudmännen hoppa
des politikerna att genomförandet av Ädel-reformen skulle lösa. Indirekt 
så skall de samverkans- och samordningsproblem som finns mellan or
ganisationer organiseras bort genom att primärkommunerna får huvud
ansvaret för de äldres och handikappades hemvård. 

Det finns givetvis variationer mellan olika landsting hur och när hem
sjukvården startade och hur enskilda landsting har byggt upp arbetsorga
nisationen. Det intressanta är dock hur hemsjukvården organiseras rent 
generellt snarare än hur den konkreta arbetsorganisationen ser ut i olika 
landsting. Det finns en yttre organisatorisk överensstämmelse mellan hur 
primärkommunerna respektive landstingskommunerna organiserar hem
sjukvården. 

Några gemensamma kännetecken är att det är samma personalgrupper 
som konkret arbetar i hemsjukvården, distriktsläkare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Den formella lagstiftningen är också 
gemensam för alla landsting. Lagstiftningen blir en dominerande styr
faktor när hemsjukvården som offentlig verksamhet skall organiseras, 
andra faktorer är ekonomi och politik. Det är dock lagstiftningen som 
politikerna har att följa när prioriteringar och regler skall bestämmas. 

Den formella organisationen får mot bakgrund av detta en likartad 
struktur för alla primärkommuner och landsting. De organisatoriska och 
administrativa skillnaderna som finns handlar mer om olika former av 
specialisering av arbetet samt vilka yrkesgrupper som anställs. 

Det finns dessutom skillnader i den informella organisationsstruktu
ren som är orsakat av både en fördelning av arbetsuppgifterna samt vil
ken kompetens personalen har som innehar befattningarna. Den formella 
strukturen utgör en ram för den informella organisationsstrukturen38. 

Sedan mitten av 1940-talet har äldre och handikappade haft möjlighet att 
få en begränsad kommunal service i det egna hemmet. Det här innebar 
att när landstingskommunerna började med hemsjukvård fanns redan en 
befintlig organisation, det vill säga den primärkommunala verksamhe
ten. Hemvårdare och hemsamariter var anställda av socialförvaltningen 
och arbetade redan ute i hemmen. De bägge organisationernas personal
grupper hade ett utbyte av varandra, i första hand när de behövde infor
mation om enskildas vårdbehov. Landstinget anlitade kommunens hem
samariter till de patienter som behövde sjukvård, men fortfarande var det 
i första hand distriktssköterskorna som tog hand om hemsjukvårdspa
tienterna och utförde sjukvårdsbehandlingar. 

Innan landstinget startade med hemsjukvård anordnade Röda korset, 

38 Kahn Teng vald gör i sin artikel "De personliga relationemas betydelse i vardagslivet" en åtskillnad 
mellan de formella och informella relationerna och menar att den formella organisationen skapar de 
"arenor där viktiga delar av det sociala livet utspelar sig, tex arbetslivet ' ( 1980 sid. 16) 
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på vissa håll, särskild utbildning till personal som skulle vårda sjuka och 
gamla i hemmet. Det var personal från Röda korset som gick till äldre 
och handikappade som behövde hjälp innan hemsjukvården startade. Det 
var en verksamhet som delvis fortsatte långt in på 70-talet men då mera 
som en kontaktverksamhet. 

Socialhjälpslagen (1957) gav den enskilda rätt till hemvård. En viktig 
förändring i förhållande till den tidigare fattigvårdslagen (1918) var att 
hemvård inte skulle betraktas som socialhjälpsfrågor eftersom ekonomin 
skulle vara underordnad vårdbehovet. Det var kommunen som hade hu
vudansvaret för den enskildes omsorg och landstinget bistod med sjuk
vårdsinsatser från distriktssköterskorna. Utvecklingen i det sociala arbe
tet utvecklades på ett sådant sätt att lagstiftningen hann bli inaktuell, 
men både primärkommuner och landstingskommuner föregick lagstift
ningen, och det blev en fortsatt utbyggnad av hemsjukvården. 

Som jag tidigare nämnt är Stockholms läns landsting ett exempel på 
ett landsting som var bland de första i landet som organiserade hemsjuk
vård, andra var Örebro och Uppsala (Gough 1986). Hemsjukvården 
började år 1950 då Stockholms hemsamaritkommitté bildades. Det var 
en verksamhet som startade med 9 hemsamariter och 19 år senare fanns 
det 220 hemsamariter anställda. Hemsjukvården utfördes av stadsdi
striktsläkare, stadssjuksköterskor och hemsamariter. Det utgick även 
ekonomiska bidrag till anhöriga, dessutom bedrev även Röda korset 
hemsamaritverksamhet. Det fanns till att börja med ingen gemensam 
administrativ eller medicinsk organisation för hemsjukvården. Det var 
först år 1969 som hemsamaritkommitténs expedition och organisation 
övergick till sjukvårdsstyrelsen och namnet ändrades till hemsjukvård
sexpeditionen. Ansvaret gällde endast sjukvård och hemsamariterna be
nämndes hemsjukvårdare. 

Ett annat exempel på ett landsting som började med hemsjukvård, 
men först tio år senare, är Norrbotten som har i motsats till Stockholm i 
större utsträckning glesbygd och tätorter men saknar däremot helt stor
stadsområden. I Norrbotten startade en försöksverksamhet år 1960 i tre 
kommuner, försöket utvidgades ett år senare att gälla för hela länet. 
Hemsjukvården organiserades enligt principen att beslut i hemsjukvårds
ärenden fattades av hemsjukvårdscentralens läkare, vanligtvis överläka
ren på långvården tillsammans med sjuksköterskor, distriktsarbetstera
peuter och distriktssköterskor. Under 60- och 70-talet när hemsjukvården 
var organiserad i anslutning till långvårdsklinikerna inrättades på olika 
håll, bland annat i Uppsala och Norrbotten, dagverksamheter för hem
sjukvårdspatienterna. Efter en medicinsk bedömning av läkare kunde 
patienterna få möjlighet att vistas dagtid på en sjukvårdsavdelning i 
anslutning till långvården. De hade under dagen möjlighet att få bland 
annat arbetsterapi och sjukgymnastik. Hemsjukvårdspatienterna hade 
också möjlighet att komma till en långvårdsavdelning under en kortare 
period för att avlasta en anhörig som behövde vila upp sig eller för att få 
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en kortare behandling. Norrbottens läns landsting tillsatte år 1974 en sär
skild hemsjukvårdskommitté som beslutade om övergripande frågor som 
rörde hemsjukvårdsärenden. Förvaltrdngsutskottet ansvarade för och ut
redde överklagningsärenden från enskilda. Hemsjukvården decentralise
rades till distrjktsdirektionen år 1983, samtidigt som primärvården 
övertog det medicinska ansvaret för de äldre och handikappade som fick 
sin vård i hemmet. Under 70-talet när långvården hade det primära an
svaret för hemsjukvården utvecklades en organisation kring 
hemsjukvården. 

Stockholms läns landsting och Norrbottens läns landsting är två ex
empel på hur hemsjukvården har organiserats och som också visar att det 
finns fler likheter än olikheter i organiseringen av hemsjukvården trots 
de skilda geografiska lägena. 

Delar av denna organisation för patienter som får sjukvård i hemmet 
finns fortfarande kvar, dock i utvecklad form. Nu är det rehabiliterings
klinikerna som har övertagit det långvårdskliniken tidigare organiserade 
och ansvarade för. 

I och med Ädel-reformen övertog primärkommunerna det ekono
miska, organisatoriska och administrativa ansvaret för den vård och om
sorg som äldre och handikappade får i det enskilda hemmet. Primär
kommunerna är också betalningsansvariga för den sjukhusvård som ges 
till personer som är medicinskt färdigbehandlade. Landstinget är skyl
diga att meddela till kommunen sju dagar innan en patient skrivs ut om 
patienten är i behov av kommunal omsorg. När kommunen inte har möj
lighet att ta emot den enskilde, på grund av personalbrist eller att bostad 
saknas, blir kommunen skyldig att betala för sjukhusplatsen från och 
med åttonde dagen tills dess patienten kan skrivas ut. Primärkommu
nerna får också betala för sjukhusanknuten hemsjukvård och psykiatrisk 
långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinrikming. Det medicin
ska ansvaret, det vill säga läkarnas insatser, akutsjukvård och rehabilite
ring på sjukhusen, exempelvis vid en geriatrisk klinik, har dock lands
tinget fortfarande kvar för äldre och handikappade. Primärkommunerna 
är däremot ekonomiskt ansvarig för distriktssköterskornas och sjukskö
terskornas sjukvårds- och omvårdnadsinsatser (prop. 1990/91:14). 

Primärvårdens organisation och uppgifter 

Landstingskommunerna är offentliga institutioner som är skyldiga att 
följa lagar och genomföra politiska beslut. Hälso- och sjukvårdslagen 
uttrycker i sin målsättning de enskildas ansvar för sina egna liv samtidigt 
som det framhävs att de skall bemötas på ett sådant sätt att den person
liga integriteten och valfriheten respekteras. 



61 

Primärvården är den organisation inom landstinget som har det primära 
ansvaret för befolkningens hälso- och sjukvård inom ett geografiskt av
gränsat område. Primärvården är som organisation en ny verksamhet 
inom landstinget, det är endast under de senaste 30 åren som det har ut
vecklats en sammanhållen primärvårdsorganisation (Spri 1987). Provin
sialläkarväsendet överförs år 1963 från staten till landstinget. Städerna 
har kvar sina egna läkare, stadsläkare, stadsdistriktsläkare, köpingsläkare 
och municipalläkare, fram till år 1968 då ansvaret för dessa tjänster 
också flyttas över till landstinget. Förändringarna utgör, ett led att få en 
enhetlig sammanhållen landstingskommunal huvudmannaskap för all 
sjukvård och hälsovård. I början av 70-talet får vi vårdcentraler och två 
år senare ersätts provinsialläkartjänster av distriktsläkartjänster. Lands
tingen rekryterar både allmänläkare och specialistläkare som distriktslä
kare (SoU 1984:39). 

Primärvårdens organisation är uppbyggt enligt ett hierarkiskt byrå
kratiskt system, där beslutandefunktionen och budgetansvaret är förlagt 
till högste tjänstemannen inom organisationen. Landstinget styrs av en 
politisk nämnd men det inverkar inte i någon högre grad på relationen 
mellan patienten och läkaren, det är den medicinska kompetensen som 
bestämmer deras inbördes relation. Primärvårdens yttersta målsättning är 
att göra människor friska, dess arbetsuppgifter är att bota, behandla och 
förebygga sjukdomar. 

Det är läkaren som har det medicinska huvudansvaret. Direkt under
ställd personal är bl.a. distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetstera
peuter. Distriktssköterskor är i sin tur arbetsledare för undersköterskor. 
Relationen mellan primärvården och patienten regleras av den professio
nella medicinska kompetensen. Distriktssköterskans relation till patien
ten regleras av vilka åtgärder som läkaren bedömer vara relevanta. Läka
ren och distriktssköterskan är samtidigt underställd en administrativt re
glerad verksamhet, som ansvarar för arbetsmiljöfrågor, personalfrågor 
det vill säga interna administrativa frågor och även samverkansfrågor 
med andra organisationer. Primärvård inberäknar i detta sammanhang 
den öppna sjukvården vid vårdcentraler, distriktsvården och den före
byggande hälsovården, det vill säga mödravård och barnavård (Spri 
1987, -86, -83). 

En av primärvårdens viktigaste uppgifter är att förverkliga hälso- och 
sjukvårdslagens övergripande mål om god hälsa och vård på lika villkor, 
med en ökad inriktning mot förebyggande åtgärder. Det är en central 
målsättning i den nya hälso- och sjukvårdslagen (1983). Hälso- och 
sjukvårdsbegreppet definieras som att hälso- och sjukvårdsinsatser inne
bär åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdo
mar och skador, den yttersta målsätmingen är att patienten skall rehabi
literas, det vill säga bli helt återställd. 

I Hälso- och sjukvårdslagen, paragraf 3 - 9 anges landstingets ansvar 
och där ges anvisningar över hur en god hälsa och vård för patienten 
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skall uppnås. Lagen anger att patienten har rätt att avbryta och avstå be
handling och sjukhusvistelse, rnen det är läkaren som i sista hand be
stämmer över sjukvårdsinsatsema. Patienten kan avstå från sjukhusvård, 
men har begränsade möjligheter att ställa krav på inrikmingen av de 
medicinska insatserna. En patient kan givetvis begära att få en särskild 
behandling eller medicin men det är dock läkaren som i sista hand be
stämmer vilken behandling och vilken medicin som patienten skall ha 
(Jfr Sahlin 1986). 

Den övergripande sjukvårdspolitiska målsätmingen är att utveckla 
den förebyggande hälsovården och en konsekvens av det blir att primär
vården får en central ställning i förhållande till den sjukhusanslutna 
vården. Primärvården har ansvar för all eftervård som patienter behöver 
efter det att behandlingen på sjukhus är avslutad. Primärvården får ett 
omfattande förebyggande hälso- och sjukvårdsansvar och ansvarar dess
utom för det uppföljande sjukvårdsarbetet, för alla patienter från mödra-
och barnavård till äldrevård (Landstingsförbundet 1986). 

Sjukvården är i princip organiserad på ett sådant sätt att sjukvårdsin
satserna skall gälla medicinska eller kirurgiska insatser. Den institutio
nella sjukvården är organiserad enligt en akutvårdsmodell, som innebär 
att snabba, exakta och tekniska åtgärder sätts in när den enskilde behöver 
sjukvård. Gustafsson (1987) pekar på att akutvårdsmodellen är bra när 
människoUv skaU räddas men det blir problem när modellen tillämpas på 
långvarigt sjuka och även när det behövs andra typer av insatser, insatser 
i form av samtal och personligt stöd i olika situationer. Akutvårdsmo
dellen går att koppla till det faktum att den medicinska hierarkin, struk
turerar verksamheten entigt en naturvetenskaplig och biologisk sjuk
domssyn. 

I akutvårdsmodellen är organisationsstrukturen hierarkisk där läkarna 
styr vilken information som behövs för att kunna ställa diagnos och be
handla patienten. Läkarna är den yrkesgrupp som tar beslut om insatser, 
vilken inriktning vården skall ha och hur vården skall organiseras. Lä
karna har den högsta positionen i den medicinska yrkeshierarkin, sjuk
sköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter finns i mellanposition och 
undersköterskor, sjukvårdsbiträden, m f l fmns i lägre positioner. Dessa 
yrkesgrupper får den medicinska informationen om patienten förmedlad 
via sjuksköterskor av läkarna. Det har visat sig att en konsekvens av 
detta blir att de personalgrupper som finns i mellanpositioner och lägre 
positioner i den medicinska hierarkin har begränsade möjligheter att få 
en helhetsbild över patientens hälsotillstånd (Gustafsson 1987, Lilje
ström och Dahlström, 1981). 

Det är i första hand primärvården som skall handha den enskildes 
hälsa och det är distriktsläkaren som avgör om den enskilde skall få re
miss till den specialistvård som finns att tillgå på sjukhusen. Möjlighe
terna finns dock aUtid för den enskilde att akut vända sig till den sjuk
husanslutna vården och kan även begära att få byta läkare inom vårdcen-
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trålen. Den enskilde har dessutom alltid möjlighet att vända sig till olika 
privata läkarmottagningar, som också är anslutna till försäkringskassan. 

Den offentliga sjukvården, det vill säga den sjukvård som finansieras 
av skattemedel, har politiska beslut att följa och det är politikerna som 
ansvarar för utformningen av verksamhetsinnehåll, organisation och ad
ministration. Det är politikerna som skall göra prioriteringar för hälso-
och sjukvården. Den utbyggnad som sker under 80-talet innebär att pri
märvården som organisation byggs ut för att ersätta delar av den 
sjukhusanknytna vården. Trots 80-talets satsningar på primärvården är 
det majoriteten av personalen som arbetar vid den sjukhusanslutna hälso-
och sjukvården. Det är 75 procent av alla läkare som år 1987 arbetar 
inom den sluma vården. Det är totalt 70 procent av alla landstingstjänster 
som finns inom den sluma våren och 7 procent som arbetar med sjuk
vård som inte är sjukhusansluten (Diderichsen m f l 1987). 

Gustafsson (1987) beskriver den sjukvårdsorganisation som finns 
idag som en blandning av gammalt och nytt, det finns rester av en tidi
gare organisation och mot bakgrund av det har vi vår nuvarande sjukhus
organisation. Nutidens vårdinnehåll har sin grund dels i nuvarande na
turvetenskapliga perspektiv på hälsa, sjukdom och lidande samtidigt som 
den moderna medicinens praktik och teori vilar på en historiskt organise
rad vårdorganisation. 

En viktig skillnad mellan dagens sjukvårdsorganisation och tidigare or
ganisationer är att dagens sjukhus styrs i högre utsträckning av en byrå
kratisk förvaltningsstab (jfr Gustafsson 1987). Organisationen har att 
följa vissa fastställda lagar, regler och politiska direktiv. Det betyder inte 
att tidigare organisationer saknade en administration, det är dock så att 
alla organisationer oavsett om den styrs av en enväldig härskare eller en 
folkvald ledare kräver en fungerande administrationen. Idag har dock 
landstingens sjukvårdsadministrationer i förhållande till tidigare sjuk
vårdsadministrationer specialiserats och dessutom utökat sin stab av 
tjänstemän. 

Ett utmärkande drag i en politisk organisation som landstinget är att i 
princip varje förändring föregås av en utredning som skall följas av ett 
beslut enligt vissa fastställda riktlinjer. I stora organisationer finns en 
"tröghet" inbyggd i de administrativa rutinerna. En av orsakerna till att 
det finns svårigheter att utveckla och göra förändringar inom den befint
liga sjukvårdsorganisationen hävdar Otter och Saltman (1990) beror på 
att stora organisationer vanligen utmärks av en dynamisk konservatism. 
De beslut som har någon chans att verkställas effektivt är de beslut som 
är förenliga med det dominerande intresset inom den existerande organi
sationen. Det är därför lättare att bygga upp nya organisationer genom 
att omstrukturera existerande organisationers verksamheter, primär
vården är ett sådant typexempel (Otter och Saltman 1990). 

Det här är intressant mot bakgrund av att ett av byråkratins dilemma 
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är att kunna göra genomgripande förändringar i den existerande byrå
kratiska organisationen, förändringar blir ofta endast möjliga genom att 
skapa ytterligare en byråkratisk organisation (Weber 1919/1983 sid. 
152). Den förhärskande vårdideologin är akutvårdsmodellen där den 
centrala målsättningen är att utreda, behandla och bota sjukdomar, där 
åtgärderna skall vara snabba, exakta och tekniska. Det krävs en särskild 
organisation som primärvården, för att kunna bygga upp den förebygg
ande hälsovården. Det här är en sjukvårdsideologi som är förhärskande 
på sjukhusen och stämmer dåligt överens med den öppna sjukvårdens 
förutsättningar att bedriva sjukvård. 

Primärvården har ansvaret för den förebyggande hälsovården, som 
mödra- och barnavård, och allmän sjukvård. Till primärvården kommer 
patienter med socialmedicinska problem. De patienter som söker sig till 
primärvården har många gånger andra typer av problem än vad den 
sjukhusanslutna sjukhusvården kommer i kontakt med. Det kan vara pa
tienter som har sjukdomssymtom vilka inte kan behandlas enligt akut
vårdsmodellen, som exempelvis distriktssköterskornas arbete som inne
bär att vissa arbetsuppgifter utförs i de privata hemmen. Det gäller även 
för distriktsläkarna, om än i något mindre omfattning, som möter pa
tienterna i deras hem vid hembesök. Distriktsvårdens arbete kan sägas 
vara i högre grad av typen utreda och medicinskt behandla, informera, 
förebygga och ge eftervård. Akuta sjukvårdsinsatser som kräver direkta 
medicinska eller kirurgiska insatser sker i huvudsak vid sjukhusen. 

Staten har fått till uppdrag av samhällets medlemmar att ombesörja 
bland annat sjukvård och social vård. Offentliga pohtiska organisationer 
är därför bundna till ett visst geografiskt område och ansvarar för vissa 
bestämda arbetsuppgifter. Deras ansvar ligger i det faktum att de är poli
tiska organisationer, som kommuner och landsting, och underorganisa
tioner till staten. Det finns vissa gränsdragningar över vad olika offent
liga byråkratiska organisationer skall ansvara för. Offentliga verksam
heter har andra förutsättningar för sin verksamhet jämfört med privata 
verksamheter. Ett privat företag är inte skyldig att göra en och samma 
produkt i alla tider utan kan förändra sin produktion beroende på 
marknaden. Sjukvårds- och socialtjänstorganisationerna däremot drivs 
utan privata vinstintressen och har en målsätming att garantera sam
hällsmedlemmarna vård och omsorg. 

Primärkommunerna har ansvar för äldre och handikappades omsorg 
och omvårdnad. Landstinget ansvarar för den direkta medicinska vården. 
Det finns politiska målsättningar som påverkar offentliga myndigheters 
verksamhet, som landstingets primärvård och primärkommunens hem
vård. När dessa myndigheter skall genomföra förändringar, eller när det 
uppstår interna eller externa problem, kan en lösning bli att bygga upp en 
sidoorganisation för att kunna ändra målsätmingen för verksamheten, 
eller minska eller rationalisera den ordinarie verksamheten. Utbyggna
den av primärvården kan ses som ett exempel på detta. Med primär-
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vården får sjukvården en utvidgad målsättning, det vill säga att männi
skorna skall få kunskap om hur sjukdomar förebyggs. En viktig uppgift 
för primärvården är att minska behovet av sjukvårdsinsatser, ett sätt är 
att informera människor om hur de skall leva för att hålla sig friska. 

Utvecklingen mot en öppnare hälso- och sjukvård skall ses mot bak
grund av den centralisering av sjukhusvården som skedde under 60- och 
70-talet (jfr Diderichsen m f l 1987). Vi hade en utveckling under 80-talet 
där vårdideologin var att hälso- och sjukvården skulle vara nära lokalbe
folkningen både ur personalsynpunkt och ur lokalmässig synpunkt. 
Sjukvården skulle ha en helhetssyn på patienten. Den enskildes sjukdom 
skulle förstås i ett socialt och medicinskt sammanhang. Primärvården 
fick en central uppgift nämligen att reducera behovet av sjukhusvård för 
den enskilde. Satsningen på primärvården avsåg att decentralisera sjuk
vården, men det betydde också att patienterna snabbare skulle skrivas ut 
från sjukhusen, och avsikten var också att öka polikliniska behandlingar 
så att fler människor kunde få sin sjukvård i sina privata bostäder. 

Primärvårdens ansvar för hemsjukvården 

Frän och med år 1982 tog primärvården över ansvaret från kommunerna 
för sjukvårdsinsatserna på ålderdomshem. I de flesta landsting innebär 
det att även primärvården övertar ansvaret för hemsjukvården. En av or
sakerna till denna omfördelning är att kompetensprincipen (SoL, 1982) 
anger att landstinget skall ansvara för sjukvårdsinsatser med medicinskt 
utbildad personal medan primärkommunerna skall ta ansvar för de soci
ala insatserna med socialt utbildad personal. 

Primärvårdens personal har ett ansvar för den sjukvård som bedrivs i 
hemmen och på vissa håll även den vård som bedrivs vid lokala sjuk
hem. Vid vårdcentralerna finns sjukvårdspersonal som i sitt arbete åker 
ut till de som har sjukvård i hemmen. Det administrativa ansvaret för 
hemsjukvården har dock distriktssköterskorna, de har också precis som 
för övrig sjukvård i hemmet ett ansvar för sjukvårdsinsatserna. 

När primärvårdens läkare övertar ansvaret blir en av skillnaderna att 
distriktsläkarna får ett övergripande medicinskt ansvar för hemsjukvår
den. Denna ansvarsfördelning hindrar inte att äldre och handikappade 
som är beviljade hemsjukvård både kan vara patienter vid sin vårdcentral 
och samtidigt besöka läkare vid sjukhuset. 

Hemsjukvården är inte en egen avgränsad organisation utan utgör en 
del av primärvårdens verksamhet. Primärvården i sin tur utgör en del av 
en sammanhållen och gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Hemvård är dock något mer än sjukvård i hemmet, det innebär ett 
administrativt och ekonomiskt ansvar för primärvården och en skyldig
het att samverka med primärkommunens hemtjänstpersonal enligt både 
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HSL och SoL. Sjukvård i hemmen har inneburit ett samarbete mellan 
primärvårdens personal och kommunens hemtjänstpersonal. Det är ett 
samarbete som har lett till olika samverkansorgan, i första hand vårdpla
neringsgrupper (el. konferenser) men på vissa håll också hemvårdsgrup
per. I de senare ingår ofta hemtjänstassistenter och distriktssköterskor 
medan i de förra deltar i princip all personal från primärvården samt 
hemtjänstassistenter och avdelnings- eller områdeschefer från kommu
nen. 

Syftet med dessa sammankomster är att samordna sjukvården i hem
met med den kommunala hemtjänsten. I den situation som kommuner 
och landsting befinner sig idag, med en förändrad organisation på grund 
av att kommunerna har huvudansvaret för hemvården, torde samarbetet 
dock få en annan inriktning. I första hand på grund av att primärvården 
inte har något ekonomiskt eller administrativt ansvar för hemvården. Det 
finns dock fortfarande ett behov av samverkan mellan de bägge huvud
männen som gör att någon form av samarbetsorgan måste utvecklas39. 

Sainmanfattning 

Den politik som byggdes upp under 30- och 40-talet med folkhemsmo-
dellen som förebild har haft som målsättning att öka välfärden i samhäl
let och ge äldre och handikappade likvärdiga levnadsförhållanden som 
övriga samhällsmedlemmar. Det var en uppbyggnad som skulle ske ge
nom att utveckla teknik, utbildning och den sociala ingenjörskonsten. 
Det är staten, landstingen och kommunerna som politiska organisationer 
som har till uppgift att ombesörja att vi samhällsmedlemmar får den 
hjälp vi behöver när vi inte på egen hand kan klara det. De är dessa tre 
politiska organisationer, i första hand primärkommuner och landstings
kommuner, som tillsammans har byggt upp den offentliga vården och 
omsorgerna för äldre och handikappade under hela 1900-talet. För att 
kunna uppnå detta mål har både primärkommuner och landstingskom
muner byggt upp byråkratiska administrationer för att organisera de 
bägge verksamheterna. Det finns dock en skillnad mellan de bägge orga
nisationerna, den kommunala verksamheten styrs av pohtiska direktiv 
och socialtjänstlagen medan sjukvården i hög grad styrs av pohtiska di
rektiv och hälso- och sjukvårdslagen men också av den medicinska pro
fessionen. Det är också sjukvården som historiskt sett har specialiserat 
sin kunskap och tydligt definierat sitt medicinska ansvarsområde. 

De politiska styrmedlena har i uppbyggandet av den kommunala 
hemvården varit målrationella. Rationaliseringsprocessen går som en röd 

I den kornmun och det landsting som intervjuerna har skett med kommunens hemtjänstpersonal och 
primärvårdens personal framkom det att de bägge personalgrupperna hade för avsikt att behålla vård
planeringsgruppen av den anledningen att de ansåg att de behövde diskutera och samråda rörande sjuk
vården i hemmet. 
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tråd från 30- och 40-talet fram till idag. Det målrationella förhållnings
sättet har blivit dominerande i de politiska organisationerna i likhet med 
övrig privat verksamhet i samhället. Mänskligt handlande innebär dock 
inte alltid ett målrationellt handlande, det vill säga att människor strikt 
handlar i enlighet med de uppställda målen. Människor ger också uttryck 
för såväl ett traditionellt handlande som ett affektivt handlande. Hand
lingen i sig kan ändå uppfattas för de inblandade vara rationell mot bak
grund av aktörernas kunskaper och rådande förutsättningar. 

Det som sker i den moderna västvärlden är enligt Weber att männi
skorna utvecklar en medvetenhet och avmystificering av det som händer 
i samhället. Det är ett samhälle där religionen inte räcker till för männi
skorna utan måste vika undan för vetenskapen. Människor utvecklar en 
större förmåga att genom mera kunskap och teknisk utveckhng behärska 
naturprocesserna. Den byråkratiska administrationen avser att vara ett 
medel för att uppnå en materiell välfärd samt fördela enligt politiskt fast
ställda regler och bestämmelser samhällets resurser. Oavsett ekonomiskt 
system, socialism eller kapitalism, anses enligt Weber det byråkratiskt 
administrativa systemet vara det som effektivast kan fullfölja de poh
tiska besluten. Effektivt innebär att regler och bestämmelser följs på ett 
sakligt och objektivt sätt. Det mål-medel rationella handlandet blir det 
som alltmer dominerar över det affektiva och traditionella handlandet i 
det offentliga livet. 

Denna utveckling har givetvis också fått konsekvenser för vården och 
omsorgerna av äldre och handikappade. De problem som hemvården, 
precis som alla andra byråkratiska administrationer, ställs inför är dock 
att den byråkratiska proceduren tar överhand och blir till mål snarare än 
till medel, medlena blir till självändamål. För samhällsmedlemmen kan 
den byråkratiska administrationen snarare leda till en ofrihet och ett hin
der än till den ökade frihet och eget ansvar för det egna livet som avsik
ten är. För den personal som berörs av de byråkratiska snårigheterna kan 
de förefalla mera till hinder för god vård än till att vara det styrmedel för 
ett jämlikt förfaringssätt som den yttersta avsikten trots allt är. 

Primärkommunerna har huvudansvaret för vården i de enskilda hem
men, med målsätmingen att den enskilde skall få god hemsjukvård som 
kan jämställas med medicinsk habilitering, nämligen bibehålla och be
vara den fysiska och psykiska förmågan. Kommunerna är också skyldiga 
att tillse att den enskilde socialt kan fungera i sitt hem eller på kommu
nens institutioner. Landstingskommunerna har ansvaret för den medicin
ska rehabiliteringen som i huvudsak sker på landstingets institutioner av 
medicinskt utbildad personal. Det är två organisationer med olika mål
sättningar för sina respektive verksamheter som skall samordna hem
vårdsarbetet. 

Det här är målsätmingar som kan skapa problem i det direkta samarbetet 
mellan de bägge personalgrupperna. De båda organisationerna har per-
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sonalgrupper med skilda utbüdningar och kompetenser. Sjukvårdsperso
nalens utbildning är inriktade mot ett naturvetenskapligt perspektiv och 
socialtjänstens personal har en utbildning som är inriktade mot ett sam
hälls- och beteendevetenskapligt perspektiv. Det är två skilda synsätt 
som teoretiskt borde komplettera varandra men som i många fall snarare 
har lett till olika stridigheter över vems perspektiv som skall vara det 
dominerande. 
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4. PROFESSION OCH KOMPETENS I SOCIALTJÄNST-
ARBETET OCH SJUKVÅRDSARBETET 

Äldre och handikappade möter både socialt utbildad personal och sjuk
vardsutbildad personal när de behöver hemvård från den primärkommu
nala hemtjänsten. Det är personal från två olika organisationer, lands
tingets sjukvårdsorganisation och primärkommunens hemtjänst. De yr
kesgrupper som framförallt arbetar med hemvården är vårdbiträden, 
hemtjänstassistenter och inom primärvården är det främst distriktssköter
skor och distriktsläkare. I hemvården finns också distriktssjukgymnaster 
och distriktsarbetsterapeuter, men deras arbetssituation skiljer sig i för
hållande till hemtjänstassistenter, vårdbiträden och distriktssköterskor 
eller sjuksköterskor. Deras arbete med äldre och handikappade är att gå 
in med sin expertkunskap genom punktinsatser. 

Vad är det som skiljer de två organisationernas yrkesgrupper från va
randra? För att komma åt dessa skillnader skall jag använda mig av det 
så kallade professionsbegreppeL Professionaliseringsforskningen är eta
blerad och har utvecklat olika teorier och definitioner. Det finns dock 
enligt Ulf Lindberg (1990) två tydliga skiljelinjer inom professionalise-
ringsforskningen och det är mellan de forskare som ansluter sig till en 
typologisk ansats och de som ansluter sig till en graduahstisk ansats40. 
Den typologiska ansatsen utgår från att det finns en klar gräns mellan 
professioner och icke-professioner, professioner har karaktäristiska som 
andra grupper saknar. De forskare som utgår från en graduahstisk ansats 
anser att alla yrken kan beskrivas som mer eller mindre professionalise-
rade. Lindberg pekar på att de med en graduahstisk ansats anser att ka
raktäristiska drag samt erövrade fördelar utvecklas gradvis. 

Vad som kännetecknar en profession finns det olika uppfattningar om 
men det finns också vissa gemensamma kännetecken. Brante och Fasth 
(1982) definierar profession som "en yrkesgrupp med inflytande och hög 
social status, oftast grundad på hög specialiserad utbildning, t ex läkare, 
jurister, militärer. De som ingår i en profession har en stark samhörig
hetskänsla och yrkesetik". Professionalisering anger de vara den process 
som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken som är ut
märkande för en profession. En yrkeskår som utgör en profession arbetar 
under helt andra förhållanden än de grupper som saknar profession. De
ras arbete utgår från vissa bestämda och preciserade faktakunskaper 
medan de som benämns icke-professioneUa mer eller mindre saknar 
dessa faktakunskaper (Holgersson 1986). Ulla Petterson (1981) anger att 
professioner tillskriver människor "problem" som endast experterna har 
lösningar på. Professioner är yrkesgrupper som tillåts tillägna sig ett 
kunskaps- och yrkesmonopol. 

Lindberg (1990) refererar till Windahl (1975) samt Hellberg (1978) när han återger skillnaderna mellan 
dessa bägge perspektiv eller ansatser som han uttrycker det. 
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kunskaps- och yrkesmonopol. 
En annan definition gör G. Millerson (1964), där profession anges 

som "(1) the use of skills based on theoretical knowledge; (2) education 
and training in these skills; (3) the competence of professionals ensured 
by examinations; (4) a code of conduct to ensure professional integrity; 
(5) performance of a service that is for the pubhc good; (6) a professio
nal association that organizes members" (Abercrombie et al 1984 sid. 
168). 

En fullständig profession innebär, enligt en sådan definition bland 
annat att den bygger på en systematisk teori som utvecklas kontinuerligt 
via forskning. Ett tydhgt exempel är läkarprofessionen, där läkarna har 
en medicinsk forskning som löper parallellt med den ordinarie sjuk
vårdsverksamheten. Det här kan sägas vara definitioner som mera tillhör 
vad Lindberg kallar en typologisk ansats. Det finns en tydlig gräns mel
lan professioner och "icke-professioner. 

Andra forskare har en mera graduahstisk ansats som till exempel Inga 
Hellberg (1986) som anser att sjuksköterskans och socialarbetarens yrke 
bland professionsforskarna definieras som semiprofessioner. En av orsa
kerna anses bero på att deras kunskapsbas saknar en klar och självstän
dig vetenskaplig status. Det finns ansatser inom omvårdnadsforskningen 
och forskning inom socialt arbete att avgränsa ett specifikt forsknings
område, men det är en forskning som inte har etablerats inom yrkesom
rådet och framförallt inte har utvecklat en självständighet tiU andra 
forskningsområden. 

Rita Liljeström och Edmund Dahlström (1981) använder professio-
naliseringsbegreppet i betydelsen arbetsdelning. De anser att professio
ner är att betrakta som en patriarkal företeelse, där männen anger de vär
den som är viktiga i arbetslivet. De hävdar att omsorgsyrkena professio-
naliseras när kvinnliga hållningar rensas ut. Sjuksköterskorna har lämnat 
över städning och vårdarbete för att själva ta över de administrativa, tek
niska och medicinska uppgifterna. Professionahsering blir enligt denna 
definition snarare specialisering där intresse för och närheten till patien
ter lämnas över till underställd personal, det vill säga från läkare till 
sjuksköterskor till undersköterskor. 

En som hävdar att omsorgsyrkena är på väg mot en professionalise
ring är Inga-Lill Eriksson (1989). Professionahsering definierar hon dels 
ur ett samhällsperspektiv som innebär att allt fler arbeten dras in på 
marknaden, och där en arbetsdelning och specialisering ständigt är i ut
veckhng. Dels att professionalisering kan ses på grupp- och individnivå 
som innebär att en yrkesgrupp definieras och stärks. Hon menar att pro
fessionalisering ger möjligheter för en yrkesgrupp att avgränsa sitt yrk
esområde och förpassa arbetsuppgifter, som ingen vill ha, över till någon 
annan grupp. Eriksson hävdar att det är precis vad som sker mellan 
vårdbiträden och undersköterskor. De slåss inbördes om att få utföra 
medicinska uppgifter såsom omläggning eller insulingivning som anses 
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vara attraktiva och specialiserade medan städning är en uppgift som alla 
vill slippa. Eriksson illustrerar det med en metafor, där omsorgerna om 
äldre och handikappade är vad hon kallar Svarte Petter-effekten, det vill 
säga ett territorium med arbetsuppgifter som ingen yrkesgrupp egentli
gen vill ha. Grupper och individer gör allt vad de kan för att slippa ta 
hand om vissa områden. 

Erikssons definition av professionalisering är vidsträckt om man jäm
för med andra definitioner (jfr Brante och Fasth 1982, Millerson 1964). 
Vårdbiträden och undersköterskor är ju trots allt underordnade en ar
betsledare vilket betyder att de saknar ett eget yrkes- och kunskapsmo
nopol. Det är snarare så att det konkreta omsorgsarbetet specialiseras och 
profileras, och i och med det sker det en avgränsning mot det vanliga 
oavlönade hushållsarbetet Det finns dock menar Eriksson ett krav på ar
betsdelning från sjukvårdens personal som anser att de har förtur på de 
specialiserade sjukvårdsuppgifterna medan de mera icke-specialiserade 
uppgifterna kan överflyttas till kommunens socialarbetare. 

Min utgångspunkt är att det sociala arbetet saknar profession, i den me
ningen att varken tjänstemännen eller vårdbiträdena har någon egen 
auktoritet i yrkesutövningen. Arbetet styrs i hög utsträckning av politiska 
direktiv och socialtjänstlagen, vilket bland annat utgör hinder för att om
sorgsarbetet skall professionaliseras. För att ett yrke skall kunna sägas 
vara en profession förutsätts att yrkets erfarenhets- och kunskapsunder
lag har ett eget avgränsat forskningsområde med en forskning som kan 
återföras till den konkreta verksamheten. 

Inom det medicinska området är läkaryrket en egen profession. Lä
karna har dessutom i likhet med sjuksköterskorna en legitimation. En le
gitimation garanterar att det är endast de personer som har en godkänd 
utbildning som får kalla sig läkare eller sjuksköterskor. Det sociala ar
betet saknar däremot profession, i den meningen att tjänstemännen inte 
har någon personlig auktoritet i yrkesutövningen. Arbetet styrs i hög ut
sträckning av politiska direktiv och socialtjänstlagen. Det finns tydliga 
skillnader mellan de båda organisationernas personalgrupper, skillna
derna som får effekter på organiseringen av arbetet men också på yrkes
gruppernas inbördes förhållande. 

Det kan bli problem för en yrkesgrupp att inte ha en likvärdig kom
petens som är självklar i förhållande till läkarens. Deras yrkesroll kan 
lättare ifrågasättas och det finns en risk att de utsätts för angrepp utifrån. 
G. Millerson (1964) framhåller att "the professions may become proleta-
rianized as they are subordinated to bureacratic controll and rationaliza
tion" (Abercrombie et al 1984 sid. 169). Det kan innebära att socialarbe
taren aldrig kan utveckla en fullständig profession så länge deras arbete 
innebär byråkrati. Det kan också betyda att arbetsuppgifter kan över
flyttas på andra yrkesgrupper. Det är en situation som både sjuksköter
skor, hemtjänstassistenter och vårdbiträden ställs inför, mot bakgrund av 
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att deras arbetsuppgifter kan överföras till annan befattningshavare. 
Hemtjänstassistenterna och vårdbiträdena kan också ersättas av andra 
befattningshavare. Det uttrycks exphcit i regeringens proposition 
1990/91:14 (Ädel-reformen) där det står att: 

"Behovsbedömning och beslut om sociala insatser fattas efter 
delegation vanligtvis av hemtjänstassistent, men kommunen kan 
välja att överlåta beslutanderätten till personal med annan kom
petens, Lex sjuksköterska i den kommunala organisationen. Ar-
betsledarna bör ha ansvaret för den övergripande prioriteringen 
av hur arbetslagens resurser disponeras" (sid. 189). 

Sjuksköterskorna är dock skyddade av sin legitimation när det gäller 
tjänster som anges som sjukskötersketjänster men delar av deras ar
betsuppgifter kan ändå överföras till andra yrkesgrupper till exempel un
dersköterskor, läkare eller arbetsterapeuter. 

Vårdbiträdenas yrkeskunnande är i hög utsrräckmng baserad på person
lig erfarenhet och är en kunskap som de har fått i samband med utbild
ning men också utgör en del av vad de har med sig från sin egen familj. 
Framförallt vad de har lärt sig i sitt hem av sina föräldrar men också i 
samband med den hemkunskap som de tog del av i grundskolan. De 
vårdbiträden som har social serviceutbüdning eller social omsorgsut
bildning har också fått en teoretisk kunskap som rör allt från enklare 
sjukvårdsgöromål, dietkoster till kunskaper om olika städmaterial. Sam
mantaget så förutsätter arbetet som vårdbiträde en erfarenhetskunskap 
och en teoretisk och praktisk skolutbildning. 

Vårdbiträdenas arbete är i hög utsträckning präglat av att de förutsätts 
vara duktiga husmödrar som egenthgen inte behöver någon speciahserad 
kunskap. Deras sociala kunnande är inte formaliserat i samma utsträck
ning som den medicinska personalens kompetens och kunnande. 

Socialt arbete kräver dock, som alla människovårdande arbeten, 
flexibla lösningar. För hemtjänstassistenten kan detta komma i motsätt
ning till uppställda standardiserade regler och rutiner. Det kan bli särskilt 
påtagligt för hemtjänstassistenten som har det övergripande ansvaret för 
arbetets genomförande. Fördelen kan vara att tjänstemannen utvecklar 
ett neutralt förhållningssätt, något som dock samtidigt kan skapa en di
stans till de sociala problemen. Det är formella regler snarare än profes
sionell kunskap som blir styrande för exempelvis hemtjänstassistentens 
arbete. 

Socialarbetare och sjuksköterskor som saknar en motsvarighet till lä
karens yrkesprofession får finna sig i att andra yrkesgrupper, politiker, 
högre tjänstemän och läkare fattar beslut som på ett avgörande sätt in
verkar på uppläggningen av deras arbete. Läkaren är den som bestämmer 
vilken information som skall inhämtas, den som ställer diagnosen och 
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därefter beslutar om vilka åtgärder som skall vidtagas. 
Några av de skilda utgångspunkter som råder för den sociala och den 

medicinska yrkeskåren i deras arbete med människor kan schematiskt 
sammanfattas med följande figur. 

Hemtjänstsektorns arbetsuppgifter och kompetens 

Hemvårdsarbetet domineras av kvinnor, inom båda organisationerna är 
kvinnorna i majoritet som anställda i underordnade- och mellanpositio-
ner. I de högsta positionerna dominerar däremot männen. 1990 års folk-
och bostadsräkning visar att av alla vårdbiträden och hemvårdare utgör 
kvinnorna 96 procent, av sjuksköterskorna utgör kvinnorna 94 procent 
och kvinnliga arbetsledare inom kommunen är 72 procent. Det är alltså 
kvinnorna som har huvudansvaret för vården och omsorgerna. Hemvård
en som organisation har givetvis förändrats och utvecklats sedan starten 
under 50- och 60-talet. De tjänstemän som anställdes inom kommunerna 
för att handlägga den sociala verksamheten var till att börja med kans-
hstpersonal, först senare anställdes socialsystrar. Deras utbildning varie
rade från distriktssköterskor, mentalsköterskor, diakonissor till ålder
domshemsföreståndare. Det gemensamma för dessa yrkesgrupper var att 
de hade en sjukvårdsutbildning. Det var heller inte ovanligt att hemvård
arinnor anställdes som förmedlare av hemvården. Arbetsfördelningen 
mellan förmedlare och socialsystrar var att socialsystrar åkte ut till 
hemmen och beslutade om insatserna medan förmedlarna fördelade ar
betet till vårdbiträdena. Hemvården benämndes öppen åldringsvård och 
var organisatoriskt skild från den sluma åldringsvården, det vill säga ål
derdomshem och kommunala sjukhem. Terminologin användes inom 
den primärkommunala åldringsvården på samma sätt som inom sjuk-

Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen 

Ekonomi 

vården. 
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Vårdbiträdets arbetsuppgifter, kompetens och utbildning 

Historik 

När hemhjälpen började under 50- och 60-talet anställde kommunerna 
hemsamariter för att utföra uppgifter i de privata hemmen. De fick an
ställning som hemsamariter och fick genomgå en internutbildning (ca 6 
veckor) för att lära sig vad de skulle göra men kanske framförallt vad de 
inte skulle göra hos de som behövde deras hjälp. Hemsamariterna under
visades i kostlära, hemvårdslära, hemsjukvård, olycksfallsvård, fotvård 
och hygien, dessutom om åldrandets sjukdomar och problem. Det gavs 
direktiv från arbetsledningen att hemsamariterna inte fick övervårda sina 
vårdtagare. De som fick hjälpen fick den ofta under en kort period där en 
målsätming var att de som fick hjälpen i möjhgaste mån skulle klara sig 
själva. 

De som administrerade kommunens hemtjänst i början av 50-talet var 
kanslistpersonal vars uppgift var att meddela hemvårdarna vem som be
hövde hjälpen. När hemsamariterna anställdes behövde kommunerna 
mer administrativ personal och hemvårdarna anställdes som 
"förmedlare" av hjälpinsatserna. Men hemsamariterna fick även infor
mation från distriktssköterskorna om vilka som behövde deras hjälp, 
gränsdragningarna mellan kommunens och landstingets ansvar var inte 
så skarpa som de senare blev. 

Landstingen hade från 1949 succesivt infört ekonomiska bidrag till 
hemsjukvården, dels fick kommunerna ersättning för de hemsamariter 
som anställdes för hemsjukvården, dels utgick ersättning till anhörig
vårdare. Distriktssköterskan ansvarade för den sjukvård som behövdes 
för dem som bodde kvar i sina hem. Hon var också den person som ut
förde sjukvårdsuppgifterna av både enklare och mera kvalificerad art. 
Hemsamariterna övertog senare delar av distriktssköterskans arbetsupp
gifter. Distriktssköterskan blev å andra sidan en informell arbetsledare 
för hemsamariterna. Under denna första tid, det vill säga under 50- och 
60-talet, var det i första hand distriktssköterskorna som hemsamariterna 
kontaktade för att få råd angående äldre och handikappades behov av 
sjukvård. 

De yrkesgrupper som kan ses som föregångare till det arbete hem
samariterna utförde var pigor, hembiträden och hem vårdare. Deras ar
bete bestod av hushållsarbete. I jordbrukarsamhället fanns det kvinnor 
som arbetade som pigor. En del av deras arbete innebar att hjälpa äldre 
släktingar som bodde hos sina barn. Andra föregångare till vårdbiträden 
var hembiträden och hushållerskor, som arbetade i hushållet men även 
tog hand om barn. En skillnad var att hembiträden och pigor var an
ställda av dem som behövde deras hjälp samtidigt som de var inneboen
de hos arbetsgivaren. Hemvårdarinnor och hemsamariter var däremot an-
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ställda av en offentlig myndighet som hade en social skyldighet och ett 
ansvar för de människor som bodde inom kommunen. En annan viktig 
skillnad var att vårdbiträdena arbetade med en särskild grupp människor, 
dels äldre som av åldersskäl inte kunde klara sig själv, dels handi
kappade såväl yngre som äldre som behövde hjälp med sitt dagliga liv, 
fysiskt, psykiskt och socialt. De som arbetade på ålderdomshemmen kal
lades också vårdbiträden41. 

Hemvårdarinnorna hade till uppgift att hjälpa eller ersätta husmodern 
när hon var sjuk eller borta från hemmet, de hade en ett-årig utbildning 
som var inriktad mot hushållsarbete och barnomsorg. Hemvårdarinnor
nas arbete administrerades inom kommunens socialförvaltning. Hem-^ 
vårdarinnorna var alltså den yrkesgrupp som kommunen hade att tillgå 
när man fick utökat ansvar att ge hjälp till de äldre. Inom landets kom
muner arbetade år 1960 ca 9 000 hemvårdarinnor42, alla kvinnor, år 1970 
uppgick de till 23 220, varav 70 män43. Det blev allt fler äldre och 
handikappade som behövde kommunens service. Många äldre och 
handikappade ville inte flytta till ålderdomshemmet bara för att de inte 
klarade att själva ta hand om sin städning. 

Vårdbiträdenas arbetssituation idag 

Idag är omsorgen om äldre och handikappade i det privata hemmet i hu
vudsak organiserad via primärkommunens socialförvaltning och tillhör 
vad vi kallar den offentliga sektorn. Det är vårdbiträden som arbetar med 
det dagliga arbetet i det privata hemmet. Deras arbetsplats är det privata 
hemmet och kommunala institutioner som servicehus, ålderdomshem, 
gruppboende. De vårdbiträden som arbetar i hemmen har sin grupplokal 
i anslutning till det geografiska område som de har ansvar för, det kan 
vara en vanlig lägenhet eller en lokal i ett servicehus eller ålderdoms
hem. Vårdbiträdena har vanligtvis inte sin personallokal i anslutning till 
socialförvaltningen. Personalen som ansvarar för det administrativa ar
betet är i hög grad organisatoriskt skilda från den personal som utför det 
konkreta arbetet (Gough, 1987, Engström, 1989, Ohlander, 1991). 

Vårdbiträdets arbete är omsorg och service till äldre och handikap
pade. Deras arbete är både att vårda och ge service, de skall utföra vissa 
konkreta arbetsuppgifter till exempel städa, laga mat och handla samti
digt som de skall vara lyhörda för de sociala, psykiska och fysiska behov 
den enskilde har. 

Under 70- och 80-talet när grupplokaler till vårdbiträden inrättades i 

På lasaretten arbetar sjukvårdsbiträden vars utbildning är mera sjukvårdsinriktad medan vårdbiträdena 
på ålderdomshem har en utbildning som mera är anpassad till att vårda äldre personer med "normalt ål
drande". 

Arbetsmarknadsstatistisk årsbok, 1973 
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de flesta kommuner, tidigare hade vårdbiträdena inga egna gemensamma 
personalutrynmmen, förändrades vårdbiträdenas arbetssituation radikalt. 
De fick möjhghet att dagligen träffa varandra och sin arbetsledare. En 
gemensam grupplokal medförde också i många kommuner, till exempel 
Nacka, Örebro, Norrköping och Luleå att gruppledare anställdes. Det var 
ett vårdbiträde som fördelade sin arbetstid mellan administrativa ar
betsuppgifter som arbetsfördelning, schemaläggning, kontakt med all
mänheten, ansvar för lönehstor till att hjälpa enskilda omsorgstagare (Jfr 
Gough 1986, Svensson 1986)44.1 och med att vårdbiträdena fick egna 
grupplokaler ändrades också arbetsorganisationen för personal på social
förvaltningen. Arbetsuppgifter som i många kommuner hade handlagts 
av kanslister eller så kallade arbetsförmedlare som arbetade tillsammans 
med en hemtjänstassistent överfördes till gruppledarna och vårdbiträdena 
själva. 

Hemvårdsarbetet kan beskrivas som ett arbete som kan utföras både 
avlönat och oavlönat. Den omsorg som vårdbiträdet ger till äldre och 
handikappade är avlönad omsorg. Det medför att den relation som eta
bleras mellan vårdbiträdet och den enskilde vårdbehövande knappast kan 
betraktas som en jämlik situation. Den enskilde omsorgstagaren är i be
hov av omsorg medan vårdbiträdet ger hjälpen i sin egenskap av offent
lig anställd och får lön för sin arbetsinsats av en offentlig myndighet. 
Vårdbiträdet är inte i en beroendeställning i sin relation till den enskilde 
omsorgstagaren, utan det är ett opersonligt beroendeförhållande. Vård
biträdet är inte beroende av den enskilde omsorgstagaren för sin in
komst. Den enskilde omsorgstagaren är i sin tur inte beroende av ett spe
ciellt vårdbiträde för sin omsorg. Människor är i hög grad utbytbara inför 
varandra. 

Den oavlönade omsorgen är den omsorg som anhöriga och vänner ger 
till varandra. Det är en omsorg som har sin grund i ett ömsesidigt bero
ende på ett privat och personligt plan. Omsorgerna blir bundna till en 
speciell person som inte kan ersättas med någon annan. Blir det en annan 
person som ger omsorgerna då förändras samtidigt omsorgens innebörd. 

Kari Waerness (1982) skiljer mellan det oavlönade omsorgsarbetet 
och det avlönade omsorgsarbetet, mot bakgrund av den relation som gi
varen och mottagaren har till varandra. Waerness hävdar att den omsorg 
friska personer ger till varandra är "personlig service" eller "omsorg om 
varandra". "Beroende av hjälp" betyder enligt Waerness när omsorg utö-

Folk- och bostadsräkningen, 1970 

I intervjuerna med de fyra personalgrupperna i en Norrlandskommun 1991, beskriver ett vårdbiträde, 
som hade arbetat under ca 30 år inom den kommunala hemtjänsten, att när de fick vårdbiträdeslokalerna 
förändrades deras arbete helt. Hon hade under nästan 20 år cyklat mellan sitt eget hem och omsorgstaga-
rens hem och bara träffat sina arbetskamrater ett par gånger per år och ibland när de träffades på affären 
eller när de möttes på väg till eller från någon omsorgstagare. Grupplokalen innebar att hon fick arbets
kamrater, daglig kontakt med sin arbetsledare och större möjhghet att diskutera med de övriga vårdbi
trädena och sin hemtjänstassistent när det uppstod problem i arbetet. Grupplokalen var för henne den 
största arbetsorganisatoriska och positiva förändringen av hennes arbete under alla hennes 30 år inom 
den kommunala hemvården. 
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vas med inslag av förpliktelse. 
Majoriteten av de vårdbiträden som arbetar inom hemvården är kvin

nor, 98%45 och de kämpar via sitt fackförbund för rätten till heltidsarbete 
men även för att deras arbete skall få en tydligare yrkesprofil46. För att 
vårdbiträdena skall kunna leva på sin lön krävs heltidsarbete och det är 
en viktig förutsättning för att inte vara beroende av någon annans in
komst. Vårdbiträdena inom hemvården kan med sin utbildning arbeta 
dels i det privata hemmet, dels på institutioner, exempelvis servicehus, 
servicehus med helinackordering och gruppboende. 

Vårdbiträdena arbetar i hemmet med hushållssysslor, personlig ser
vice och sjukvård. Deras arbete är inte specialiserat i samma utsträck
ning som sjukvårdsarbetet, endast ett fåtal arbetsuppgifter har specialise
rats och framförallt vissa sjukvårdsuppgifter. Det sociala arbetet handlar 
till stor del om att lyssna på den enskilde, ge råd och konkret hjälp när 
det uppstår problem och missförstånd som den enskilde inte kan hantera 
själv. Vårdbiträdena ställs inför många olika problemsituationer, till viss 
del på grund av att de möter människor med psykiska, fysiska, medicin
ska och sociala handikapp. De skall utöver hushållsarbetet ha beredskap 
att hjälpa människor med olika former av problem. Deras arbete består i 
hög utsträckning av en kunskap som har sin grund i personlig erfarenhet. 
De lär av sina tidigare erfarenheter och av sina arbetskamrater hur de 
skall agera i olika situationer. 

Den kunskap som vårdbiträdena innehar som är baserad på erfarenhet 
kan jämföras med den förtrogenhetskunskap som byggs upp genom erfa
renhet och inte genom det abstrakta och generaliserande vetenskapliga 
språket. Den erfarenhet som vårdbiträdena har, förmedlas via ett språk 
som många gånger är kortfattat och ibland för den oinvigde fullständigt 
obegripligt. Värdbiträdena har, precis som alla andra yrkesgrupper, ut
vecklat ett fackspråk. Den information som personalen ger varandra för
utsätter en kunskap och en erfarenhet om de regler och agerande som 
gäller inom hemvårdsarbetet. Vårdbiträdenas kunskaper om vad de be
höver kunna för att klara sitt arbete är uttalad men också outtalad, något 
som kan jämföras med övrigt människovårdande arbete. En forskare som 
har uppmärksammat detta är Ingela Josef son (1991) som i en studie av 
sjuksköterskors arbetssituation har uppmärksammat denna outtalade 
kunskap som existerar mellan sjukvårdspersonalen. Hon anser att det är 
viktigt att lyfta fram denna påståendekunskap och förtrogenhetskunskap 
med praktisk erfarenhet, först då blir den levande. 

Det förefaller som att allt människovårdande arbete baserar sig mer 
eller mindre på personligt upplevd erfarenhet. Det är därför en kunskap 
som endast kan läras in genom att arbetstagaren deltar i arbetet. Vårdbi-

Folk- och bostadsräkningen, 1990. 

I mina intervjuer med 21 vårdbiträden i en Norrlandskommun, 1991 beskriver de vilka fackliga frågor 
som har varit aktuella under de senaste åren, bland annat att inrätta fler heltider för vårdbiträdena. 
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trädenas arbete baseras förmodligen i högre grad på kunskap baserad på 
erfarenhet samt förtrogenhetskunskap och i mindre grad på vetenskap. 

Hemvårdsarbetet är däremot på väg mot en ökad arbetsdelning och 
specialisering. I vissa kommuner har vårdbiträdena specialiserat sig, det 
vill säga de arbetar med människor som har en viss typ av sociala, medi
cinska eller psykiska problem. Bakgrunden till det är att kommunen har 
organiserat olika verksamheter på så sätt att människor med alkoholbe
svär, eller att människor som har psykiska problem eher demenser får 
sin vård tillsammans i ett särskilt boende. Detta innebär inte att vårdbi
trädena som yrkesgrupp inte går att ersätta eller att deras arbetsuppgifter 
inte kan överföras på andra grupper. Gränserna för vad ett vårdbiträde 
skall göra och inte göra flyttas hela tiden beroende på hur hemvården or
ganiseras. 

En skillnad som visar på ökad specialisering för vårdbiträdena är att 
arbetsuppgifterna på institution är annorlunda och mera speciahserad än 
i det enskilda hemmet. I det privata hemmet arbetar vanligtvis ett vård
biträde med i princip allt, både med hushållsarbete, hemsjukvård och 
aktivering. I ca 25% av landets kommuner utför undersköterskor sjuk
vårdsuppgifter och vårdbiträdena sociala serviceuppgifter hos samma 
person (Berg och Sundsström, 1989). Det finns en begränsad möjlighet 
till arbetsdelning och specialisering av omsorgsarbetet i det privata 
hemmet. 

På en institution kan arbetet specialiseras, det vill säga personalen kan 
utveckla en specifik kompetens. På en institution kan också arbetsma
terial och lokaler utnyttjas gemensamt. Personalens arbetsuppgifter kan 
schemaläggas så att deras arbetstid används på ett effektivt och rationellt 
sätt. För den enskilde omsorgstagaren finns det fördelar att få bo kvar i 
sitt hem men för såväl vårdbiträdena som för arbetsgivarna finns det där
emot fördelar med att pmsorgsarbetet bedrivs på en institution snarare än 
i det privata hemmet. Ökad arbetsdelning och specialisering av yrket kan 
utvecklas på en institution, något som är svårare att genomföra när ar
betet sker i det privata hemmet. Det är också lättare att följa både social
tjänstlagen och arbetsmiljölagens målsättningar på en institution järnfört 
med det privata hemmet Socialtjänstlagen och arbetsmiljölagens mål
sättningar kan komma i konflikt med varandra i det enskilda hemmet.47 

I rapporten, "Arbetsiruljöanpassning i det enskilda hemmet- vilka hinder finns det?" 1992, Elisabeth 
Berg, är syftet att beskriva och analysera de arbetsmiljöproblem som finns för vårdbiträdena i den 
kommunala hemtjänsten när vuxenomsorgen sker i det enskilda hemmet. Den problematik som be
handlas är att vårdbiträdenas arbetsplats utgörs av vårdtagarens enskilda privata hem. Det empiriska 
materialet handlar om de erfarenheter och uppfattningar som redovisats av vårdbiträden och hemtjän
stassistenter inom den kommunala hemtjänsten samt av distriktsläkare och distriktssköterskor inom 
primärvården i en Norrlandskommun. lag har tagit hjälp av Jürgen Habermas teori om det privata och 
det offentliga vid analysen av de fyra personalgruppernas erfarenheter och uppfattningar om offentligt 
arbete i det privata hemmet Några slutsatser är att det privata hemmet inte kan jämställas med en of
fentlig arbetsplats, ty den enskilda avgör själv vilka ändringar som får ske i hemmet. När det privata 
hemmet skall behöva arbetsmiljöanpassas, på grund av att vårdbiträdena skall kunna arbeta utan att ris
kera ohälsa eller olycksfall, måste kommunen därför ta det ekonomiska ansvaret. Alternativa boende
former måste därför inrättas för de omsorgstagare vars bostad, av ekonomiska eller privata skäl inte är 
lämplig arbetsplats för vårdbiträdena. 
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För det enskilda vårdbiträdet har arbetet dock förändrats på så sätt att 
specialisering av arbetet innebär en reducering till att gälla människor 
med en viss typ av problem. Gough (1987) beskriver det konkreta om
sorgsarbetets arbetsorganisering som att ansvarfördelningen fungerar i 
praktiken som ett instrument för arbetsdelning. 

Hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter, kompetens och ut
bildning 

Historik 

När hemtjänsten och hemsjukvården började ute i kommunerna var ar
betsledning ett förhållandevis okänt fenomen, det konkreta arbetet i de 
enskilda hemmen utfördes först av hemvårdarinnor som var sina egna 
arbetsledare, sedan av vårdbiträden. Vårdbiträdena fick via kommunens 
förmedlare eher en socialsyster besked om vilka de skulle arbeta hos och 
antalet timmar. Den arbetsledning som förekom var snarare mera av ty
pen att de som fick hjälpen instruerade vårdbiträdet än att kommunens 
tjänsteman gav konkreta anvisningar till vårdbiträdet hur arbetet skulle 
utföras. Det var först i mitten av 70-talet när vårdbiträdenas arbetsorga
nisation förändrades som hemtjänstassistenterna dagligen fick möjlighet 
att träffa vårdbiträdena och ge dem instruktioner över hur arbetet i hem
men skulle utföras. Det var först då de kunde träffa vårdbiträdena och 
utveckla en kontinuitet i arbetet med enskilda omsorgstagare48. Genom 
att vårdbiträdena hade egna grupplokaler kunde hemtjänstassistenten 
både ge information direkt till vårdbiträdet och även få information av 
vårdbiträdet, något som tidigare till stor del hade skett via telefon. Hem
tjänstassistenternas arbetssituation förändrades genom att de kunde be
vilja fler former av biståndsinsatser men också genom att enskilda be
gärde bistånd som krävde mera omfattande insatser. När hemtjänsten 
startade handlade det om att bevilja social hemtjänst, under 60-talet fick 
handikappade rätt till färdtjänst, det utvidgades under år 1980 när äldre 
och handikappade fick rätt att söka riksfärdtjänst och ledsagarservice. 

I och med socialtjänstlagen (1982) fick hemtjänstassistenternas fler 
arbetsuppgifter, nu hade äldre och handikappade rätt att söka lägenhet på 
servicehus något som skulle handläggas som ett vanligt biståndsärende. 
De kunde också söka och få trygghetslarm eller dagverksamhet. I många 
kommuner har hemtjänstassistenterna idag budgetansvar för det område 
som de ansvarar för. De har en ekonomisk budget som anger antalet ser-

År 1975 startade i Nacka kommun vårdbiträdesgrupper, sedan följde kommun efter i kommun deras 
exempel. Som exempel kan nämnas att Luleå kommun startade under åren 1978-1979 grupplokaler i 
centralorten och ett ar senare ute på landsbygden. Bodens kommun började år 1981 med grupplokaler 
till vårdbiträdena. 
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vicetimmar, materialkostnader, vad färdtjänsten får kosta med mera. 
Hemtjänstassistenternas arbete har sedan 50- och 60-talet utvecklats till 
att bli i hög grad ett utredande och administrativt arbete. Det skall jämfö
ras med ålderdomshemsföreståndarinnornas arbete som huvudsakligen 
handlade om, före år 1982, att vårda och ansvara för omsorgerna av äl
dres sociala och medicinska tillstånd. 

I början av 60-talet redovisar primärkommunerna antalet anställda samt 
utbildningsnivå på ålderdomshemmen (SOU 1963:47). Av föreståndarna 
var det ca 40 procent som hade utbildning till föreståndare genom soci
alvårdsförbundets utbüdningsinstitut, en tre-årig praktisk och teoretisk 
utbildning som startade år 1908. 5 procent var legitimerade sjuksköter
skor, 8 procent var hemvårdarinnor, 2 1/2 procent var diakonissor och 
drygt 40 procent av föreståndarinnorna hade annan utbildning för ålder
domshem. Det var bland annat vårdsysterutbildning, det vill säga vård
biträdesutbildning eller hemvårdarinnor med erfarenheter från arbete vid 
ålderdomshem. Kravet på föreståndarnas utbildning var lägre i förhål
lande till kraven på sjuksköterskornas utbildning. Sjuksköterskorna fick 
sin legitimation år 1958, en legitimation som de hade kämpat för sedan 
20-talet, ålderdomshemsföreståndarna fick aldrig legitimation. Av vård
biträdena på ålderdomshemmen var det ca 6 procent som hade någon 
form av specialutbildning för sin uppgift utöver utbildning på arbetsplat
sen. Det var först i slutet av 70-talet som det blev en gemensam utbild
ning för hemtjänstassistenter och ålderdomshemsföreståndare, en 2,5 
årig social serviceutbildning på högskolenivå ersätter den tidigare yr
kesinriktade ålderdomshemsföreståndarutbildningen. Utbildningen än
drades år 1982 till, social omsorgsutbildning, inriktning mot äldre och 
handikappade (80 poäng). Det är endast under ca tio år som det har fun
nits en gemensam utbildning för alla arbetsledare på mellannivå inom 
den kommunala hemtjänsten. 

Arbetet med hemvården har alltid inneburit både socialt arbete och 
sjukvårdsarbete. Det har av den anledningen alltid funnits ett samarbete 
mellan socialt utbildad personal och sjukvardsutbildad personal. Det har 
också alltid funnits ett samarbete mellan personal anställd av kommunen 
och anställd av landstinget. Fram till år 1980 hade många ålderdomshem 
en sjukvårdsavdelning med en sjuksköterska och undersköterska som var 
ansvarig för sjukvården. På vissa större ålderdomshem hade kommunen 
anställt en sjuksköterska som hade till uppgift att ansvara för sjukvården. 
När hemvården startade i kommunen under 50- och 60-talet anställdes 
ofta en socialsyster med sjukvårdsutbildning. 

Det finns en tydlig koppling mellan äldres behov av omsorg och 
sjukvård. Det blir också avgörande när personal rekryteras till hemtjäns
ten. De tjänstemän som anställs har en sjukvårdsutbildning och det
samma gäller för vårdbiträdena. Hemvård skall inte jämställas med soci
altjänst, det finns framförallt organisatoriska och arbetsmässiga skillna-
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der. 
Bakgrunden till att det blir socialförvaltningen som organiserar hem

vården är som tidigare nämnts den indelning som sker av olika ansvars
områden mellan landsting och kommun. Primärkommunerna är skyldiga 
att ombesörja äldres och handikappades omsorger och omvårdnad. De 
svårigheter som har funnits och som fortfarande torde finnas är just att 
avgränsa social omvårdnad med medicinsk vård som kräver insatser av 
sjukvårdsutbildad personal. 

Hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter idag 

I och med att hemvården får sin organisatoriska förankring vid social
forvaltningen, med en gemensam lagstifming och pohtisk nämnd, skapas 
förväntningar på ett likartat arbetssätt som för övriga yrkesgrupper ipom 
socialförvaltningen. Trots att hemvårdsorganisationen är placerad på so
cialförvaltningen har samarbetet mellan socialsekreterare och hemtjänst
assistenter inte varit särskilt utvecklat. Det har gjorts försök i olika 
kommuner att etablera ett samarbete mellan sociala avdelningen, hem
tjänstavdelningen och barnomsorgen, men försöken har endast visat att 
verksamheterna har för få gemensamma ärenden för att kunna etablera 
ett rationellt samarbete. Hemvården bedriver inte samma form av bi
ståndsinsatser som sociala avdelningen. Det är olika grupper av männi
skor med vitt skilda problem som får hjälp. Det framkommer också helt 
klart i socialhjälpslagen (1957) att hemhjälp inte skall likställas med so
cialbidrag. 

Socialtjänstlagen (1982) har dock en annan utgångspunkt, hemtjänst, 
hemvård, servicehusboende jämställs med övrig social verksamhet, det 
vill säga biståndsinsatser. I och med SoL blir krav på utredning, doku
mentation och upprättandet av akter (eller ärendeblad) gemensamt för all 
social verksamhet. Det förehgger dock utbildnings- och kompetensskill
nader mellan tjänstemännen som rekryteras till hemvårdsarbetet respek
tive till socialt arbete. Socialsekreterarna har en utbildning som skiljer 
sig både vad det gäller antal år och innehåll jämfört med hemtjänstas
sistenterna. Socialsekreterarna har en högskoleutbildning som är ca 1 1/2 
år längre i jämförelse med hemtjänstassistenternas. Socialsekreterarna 
har dessutom som yrkesgrupp varit anställd vid socialförvalmingen un
der en längre tid i förhållande till hemtjänstassistenterna. Socialassi
stenterna fanns redan som yrkesgrupp när socialsystrar anställdes vid so
cialförvaltningarna. 

Det gemensamma för dessa bägge yrkesgrupper är dock att de saknar 
ett eget vetenskapligt kunskapsområde. Vad är ett socialt forskningsom
råde? Deras utbildning är förankrad i en samhälls- och beteendeveten
skaplig forskning som kommer från olika vetenskapliga discipliner, det 
vill säga tvärvetenskaplig forskning. Hemvårdsarbetet eller det sociala 
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arbetet saknar ett eget forskrtingsområde. Det saknas ett inmutat veten
skapligt område som kan återföras till det konkreta arbetet. Det är ett av
görande skäl till att socialsekreterare och hemtjänstassistenternas yrken 
inte räknas som en profession, utan snarare en semiprofession - yrket 
benämns halvprofessionellt. De är i sitt arbete beroende av politiska di
rektiv samt socialtjänstlagen och saknar därför en egen auktoritet i sin 
yrkesutövning. 

För hemtjänstassistenterna är delar av arbetet förankrat i den byråkra
tiska organisationen, vilket innebär en begränsad maktutövning och av
saknad av egen personlig auktoritet. Tjänstemannen är bunden till olika 
pohtiska beslut och bestämmelser, vilket leder till en mskränkning av 
den personliga makten (Åström 1988, Lindholm och Askeland 1981, 
Pettersson 1979). 

I samverkan mellan kommun och landsting har hemtjänstassistenterna 
formellt en avgränsad roll och eget ansvar, genom de pohtiska direktiven 
och socialtjänstlagen, i sin tjänsteutövning i förhållande till läkaren, di
striktssköterskan och sjuksköterskan. Hemtjänstassistenternas arbete är 
dock inte på samma sätt skyddat som läkarens profession och sjukskö
terskans legitimation. Både hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter och 
tjänster kan överföras till andra yrkesgrupper. 

När det gäller hemtjänstassistenternas arbete skulle Waerness (1982) 
resonemang angående två skilda roller kunna tillämpas, det direkta 
klientarbetet kan sägas motsvara en liknande situation. Här möts en ad
ministrativ utredarroll och en social omsorgsroll. Hemtjänstassistenterna 
skall förstå den enskilde i ett samhälleligt- och individperspektiv. Med 
utgångspunkt från den enskildes behov av service, de politiska direkti
ven och socialtjänstlagen skall de besluta om insatser. De skall ta hänsyn 
till de äldres och handikappades behov medan de samtidigt skall vara re
presentanter för kommunen och följa politiskt uppställda mål inom fast
ställda ekonomiska ramar (jfr Lindholm och Askeland 1981). Hemtjänst
assistenterna är skyldig att följa socialtjänstlagen men skall samtidigt ta 
ett administrativt ansvar som innebär att följa de mål som pohtikema har 
beslutat. 

Idag är hemtjänstassistentema den yrkesgmpp som har ansvaret för 
hemvården. Det är en tjänstemannagrupp som har en kort yrkeshistoria i 
jämförelse med sjuksköterskorna, då jämför jag inte med ålderdoms
hemsföreståndarna som började arbeta ungefär samtidigt som sjukskö
terskorna, det är dock en yrkesgmpp som inte längre utbildas. Arbetet att 
ge omsorg till den enskilde finns inte konkret beskrivet eller reglerat för 
hemtjänstassistentema i några politiska direktiv, det ingår i deras utbild
ning. Denna utbildning har sin grund i ett samhälls- och beteendeveten-
skapligt perspektiv. Hemtjänstassistentema är organisatör, administratör 
och arbetsledare inom hemvården. De är arbetsgivarrepresentanter inför 
vårdbiträdena och myndighetspersoner inför den enskilde som ansöker 
om hemvård samtidigt som de också är ansvarig för omsorgen till den 
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enskilde. De arbetar med sociala frågor men skall även bedöma när den 
enskilde behöver sjukvård av medicinskt utbildad personal. Varje hem
tjänstassistent är administrativt, ekonomiskt och socialt ansvarig för ett 
avgränsat geografiskt område. Det kan variera från hemvård i det en
skilda hemmet, till servicehus, servicehus med helinackordering, grupp
boende och dagverksamhet. Deras arbetsområde kan vara från att besluta 
om direkta sociala insatser till att ansvara för fastigheter och dess in
ventarier. Det finns variationer mellan kommunerna i vilken utsträck
ning hemtjänstassistentarbetet har specialiserats, och vilken arbetsdel
ning som har skett. Det görs försök i några kommuner att avgränsa ar-
betsledarrollen från utredarrollen, eher biståndsutredare. Det kan jämfö
ras mot den tidigare arbetsorganisation när förmedlare (ofta hemvårdare) 
fördelade arbetet till vårdbiträdena och socialsystrar och senare hem
tjänstassistenter utredde och beslutade om insatserna. Förmedlarna hade 
till uppgift att fördela arbetet till vårdbiträdena, något som dock inte 
skall jämställas med arbetsledning. Denna arbetsorganisation fanns kvar 
i många kommuner (bland annat i många kommuner i Norrbotten) under 
hela 70-talet, förändringar skedde först när vårdbiträdena fick sina 
grupplokaler, då övertog gruppledarna delar av förmedlarnas arbetsupp
gifter. 

Sjukvårdssektorns arbetsuppgifter och kompetens 

Det är primärvården som har organiserat hemsjukvården i de flesta 
landsting sedan början av 1980-talet. De yrkesgrupper som hade ett di
rekt ansvar för hemsjukvården fram till Ädel-reformen var distriktslä
kare och distriktssköterskor. Det är två yrkesgrupper som av socialsty
relsen är legitimerade. Läkaryrket anses dessutom vara en profession och 
skiljer sig därmed från sjuksköterskeyrket. De bägge yrkesgrupperna har 
utvecklats på olika sätt, där läkaryrket har en historia från Hippokrates 
tid 400 f.kr. Sjuksköterskeyrket startade först under 1800-talets senare 
del. 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter, kompetens och utbildning 

Historik 

En av bakgrunderna till att vi får yrkeskåren sjuksköterskor har att göra 
med industrialismens genombrott (Olsson, 1985). Med industrialismen 
övergick vi från självhushåll till att använda massproducerade varor i 
hemmet, något som bland annat fick konsekvenser för hemarbetet. Ar
betsuppgifterna i hemmen minskade och det ledde till att övre medel-
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klassens ogifta kvinnor tvingades söka arbete utanför hemmet. Deras 
försörjning hade delvis varit att arbeta i hemmen hos sina släktingar. 
Samtidigt som vi fick en omvandling av hemarbetet fick Sverige också 
en sjunkande giftermålsfrekvens och ett stort kvinnoöverskott. Till detta 
skall läggas att medelklassens kvinnor ställde krav på att få bli delaktiga 
i den högre utbildningen. Det fick givetvis inte vara vilket arbete som 
helst utan skulle vara något som passade deras samhällsställning. De 
ville ha ett arbete som krävde utbildning och var kvalificerat. Det var de 
ogifta borgerhga kvinnorna som förde fram uppfattningen att kvinnan 
skulle vara jämställd mannen och inte vara under manligt förmyndar
skap. Det var dessa medelklasskvinnor som utvecklade yrkeskåren sjuk
sköterskor, och trots deras jämställdhetssträvan blev sjuksköterskorna en 
grupp som bibehöll och snarare förstärkte den patriarkala könsstrukturen 
i sjukvårdsorganisationen. 

Sjuksköterskeyrket fick karaktären av en avkönad kvinna, en "syster", 
som var ogift och utförde barmhärtighetsverk och var självuppoffrande i 
sin gärning. En sjuksköterska värderades för sina personliga kvaliteter, 
där betoningen låg på hennes individuella och moraliska egenskaper. Att 
vårda och ge omsorg var ett kall, inte ett yrke, något som känns igen från 
klostren. 

Olsson (1985) pekar på att det var inte bara männen utan även sjuk
sköterskorna och deras förening, Svenska sjuksköterskeföreningen 
(SSF), som odlade modersmyten om den självuppoffrande sjuksköter
skan utan krav på marknadsmässiga löner. Liljeström och Dahlström 
(1981) beskriver sjuksköterskans roll som en modersroll, där läkaren är 
fadern och patienten barnet 

När sjuksköterskorna började arbeta inom sjukvården i början av sek
let var det sjukhuspigorna som arbetade tillsammans med läkarna. Det 
var en grupp som ofta saknade utbildning, och mest tog hand om grov
jobbet på sjukhusen men också biträdde läkarna med att dela medicin 
och vårda patienter. De beskrivningar som gavs av dessa sjukhuspigor 
var att de var tämligen simpla, delvis försupna och av proletärt ursprung. 
Sjuksköterskorna hade inget intresse att konkurrera med dessa sjukhus-
pigor utan placerade sig i kvalifikationsnivå mellan sjukhuspigorna och 
läkarna, där läkarna blev sjuksköterskornas yrkesmässiga riktmärke. Lä
karna representerar då som nu läkekonsten medan sjuksköterskornas 
speciella kännetecken blev vårdandet, eher vad man idag kallar omvård
nad. Det blev dock läkekonsten och då läkarna som höll ställningarna 
och angav tonen inom sjukvården. Olsson (1985) pekar på att sjuksköt
erskorna hade en splittrad inställning till sitt yrke, de både hävdade sin 
självständighet samtidigt som de accepterade och underströk sin roll som 
läkarens hjälpreda. Sjuksköterskorna sätts under förmyndare av den gode 
men stränge doktorn. Sjuksköterskorna bhr legitimerade sjuksköterskor 
först år 1958, de har då kämpat för det i nästan 40 år. 
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År 1900 anställdes de första distriktssköterskorna i offentlig tjänst, vars 
arbetsuppgifter i första hand var epidemivård. Kommuner och landsting 
fick statsbidrag från och med år 1920 för distriktsvården. Riksdagen be
slutade också att sjuksköterskeutbüdriingen skulle vara godkänd av sta
ten, samt att statens distriktssköterskeskola skulle inrättas och att dåvar
ande medicinalväsendet skulle vara inspektionsmyndighet för hela sjuk
sköterskeväsendet. År 1935 ändrades statsbidragen till att gälla endast 
för landstingen. Det var till att börja med både kommuner och landsting 
som anställde distriktssköterskor, och tyngdpunkten i deras arbete blev 
sjukvård i hemmet, men även mödra- och barnavård och förebyggande 
hälsovård och delvis socialvård. Efter de ändrade statsbidragsreglerna 
var det huvudsakligen landstingen som anställde distriktssköterskor. Vid 
en jämförelse med sjuksköterskornas arbete på sjukhusen är distrikts
sköterskornas arbete mycket självständigt. Ett av de problem som di
striktssköterskorna kom i kontakt med under 30-talet var att provinsial
läkarna kände sig yrkesmässigt hotade av distriktssköterskorna. Vissa 
läkare gjorde aktivt motstånd mot inrättande av distriktsskötersketjän
ster. En av orsakerna var förmodligen att det under denna tid fanns ar
betslöshet bland läkarna (Olsson, 1985). 

Det hade tidigare funnits löneskillnader mellan personalgrupperna i 
den sluma och öppna sjukhusvården. Provinsialläkare och distriktsskö
terskor som arbetade inom den öppna sjukvården hade till viss del be
handlats styvmoderligt av landstinget och staten. Efter första världskriget 
hade distriktssköterskorna lönemässigt det sämre i jämförelse med sjuk
sköterskorna som arbetade på sjukhusen. De arbeten som värderades 
högt var de arbeten som var närmast läkarnas specialiteter, som exem
pelvis operationssköterskornas. När landstingen övertog provinsial-
väsendet år 1963 angavs som motiv att staten varit en försumlig huvud
man och hade haft ett för stort avstånd till det konkreta sjukvårdsarbetet. 
De förväntningar som riktades mot landstinget var att det skulle skapas 
större föratsättningar till bättre planering mellan den sluma och öppna 
vården men framförallt att sjukhusutbyggandet skulle minska. Det var 
först när landstingen tog över provinsialläkarna som satsningar skedde 
på den öppna vården. Före 60-talet var det endast sjukhusvården, främst 
då akutsjukhus, specialsjukhus och långvårdsinrätmingar som byggdes. 
Av antalet distriktsskötersketjänster var det år 1920 ca 900,40 år senare 
fanns det 1600. Ar 1970 uppgick distriktsskötersketjänsterna till 2000, 
vilka tredubblas till 5 900 distriktssköterskor år 1987. Det har varit en 
markant ökning av tjänster för distriktssköterskor från 60-talet och 
framåt. 

Sjukvården behövde under 50- och 60-talet fler sjuksköterskor till 
sjukvården, men problemet var att sjuksköterskorna vanligtvis slutade 
sin anställning när de gifte sig. För att få sjuksköterskorna tillbaka till 
sjukvården inrättades deltidstjänster under 60-talet. Bakgrunden till det 
var att politiker och administratörer hade en förhoppning att deltidstjän-
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ster skulle locka de gifta sjuksköterskorna tillbaka till sjukvården. Men 
det blev trögare än vad politikerna hade väntat sig att få de gifta kvin
norna att ta dessa deltidstjänster. En avgörande orsak var sambeskatt
ningen, som innebar att nettolönen blev låg för kvinnorna. När skatte
systemet ändrades år 1967 blev det dock mera lönsamt att arbeta deltid, 
vilket gjorde att fler sjuksköterskor började arbeta deltid. Under 70-talet 
fick vi med den nya föräldraförsäkringen möjhghet att arbeta 75 procent 
av en heltidstjänst vid vård av barn, det innebar en 25 procentig nedsätt
ning av tjänsten. Det var en lagstiftning som breddar vägen för i första 
hand kvinnor som i högre utsträckning än männen använder sig av denna 
förmån49. 

Det är i huvudsak kvinnor som utnyttjar möjhgheten att ta deltid 
(SCB, 1991). Deltidsarbete är också specifikt för kvinnor och om
sorgsarbetet. Kvinnors arbete har mera betraktats som bidrag till hus
hållskassan istället för att försörja en hel familj. Det var då under 60-ta-
let omöjligt och är fortfarande i princip omöjligt att vara ensamför sörj are 
på deltidsarbete ( Jfr Wikander, 1992). Deltidsarbetet är en tjänstgöring 
som framförallt dominerar vårdområdena och har i hög utsträckning bli
vit en så kallad kvinnofälla. Deltidsarbete är många gånger det enda ar
bete kvinnor erbjuds, det är också en lösning som många kvinnor tar för 
att lösa familjens barntillsyn. 

År 1946 kommer undersköterskor in i vården, de avlastar sjuksköter
skorna som alltmer har blivit administratörer, arbetsledare och tekniker. 
De direkta vårdande arbetsuppgifterna som innebär patientkontakt över
lämnades alltmer till undersköterskor och sjukvårdsbiträdena. Sjukskö
terskorna var redan i slutet av 40-talet på väg att förlora sin vårdande roll 
och den direkta patientkontakten. Det blev undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden som övertog omvårdnadsarbetet från sjuksköterskorna. 
Bristen på sjuksköterskor under 60-talet fick också som konsekvens att 
sjuksköterskornas arbete specialiserades för att effektivisera vården. I 
Medicinalstyrelsens cirkulär den 6 maj 1964 (MF nr 19) betonades sjuk
sköterskans specieUa kompetens som expert på den direkta omvårdnaden 
av patienter, vilket bland annat innebar arbetsledning. Sjuksköterskornas 
arbete skulle inriktas på arbetsledning av underordnad personal i det 
konkreta omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter idag 

Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut inrättades i mitten av 

Karin Widerberg (1986) har i en studie undersökt vad som händer när kvinnor använder sig av den så 
kallade föräldraförsäkringen. Kvinnor får sämre arbetsvillkor när det använder sig av reformerna. Enligt 
Widerberg är det en myt att prata om småbarnsföräldrar, det finns egentligen bara småbarnsmödrar. 
Kvinnor väljer att ha barn och jobb. 
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60-talet, vars uppgift var att effektivisera vården50. Under dessa år inför
des löpande-band-principen inom vården. Innebörden av det var att vård
arbetet skulle centraliseras och varje yrkesgrupp skulle arbeta med en 
sak i taget. Sjukvårdsbiträden blev experter på bäddning, tvättning samt 
städning och undersköterskorna blev experter på provtagningar och om
läggningar. Det var en arbetsrutin som skedde enligt bestämda tidssche
man. Sjukvårdsarbetet organiserades på ett likartat sätt som industrin. 
Sjuksköterskorna arbetade mindre i det konkreta sjukvårdsarbetet under 
60- och 70-talet. Under 80-talet blev däremot sjuksköterskans deltagande 
i det konkreta sjukvårdsarbetet centralt. Deras kompetens var och skulle 
vara omvårdnad, en kompetens som var skild från läkekonsten, och det 
var också inom omvårdnadsforskningen som sjuksköterskorna arbetade 
för att utveckla sin profession (Gustafsson 1987). 

Kari Waerness framhåller i sin bok, "Kvinnor och omsorgsarbete, 
1982" att sjuksköterskans dubbla roller för analysändamål kan betraktas 
som klart skilda roller. De står inte bara i kontrast till varandra utan även 
i direkt konflikt. De skilda rollerna beskriver hon som dels en moders-
ersättningsroll och dels en teknikerroll. Modersersättningsrollen innebär 
en nära personlig relation. I denna roll handlar sjuksköterskan affektivt 
och har en informell och kontinuerlig relation till patienten. Målet är att 
söka göra det så bra som möjligt för patienten i den situation han eller 
hon befinner sig. Teknikerrollen kännetecknas av en affektivt neutral 
hållning där relationen till patienten är formell och målet är förändrings-
orienterat, det avvikande tillståndet skall snarast möjhgt övervinnas. 
Relationen till patienten är fragmentarisk och avbruten, teknikern träder 
bara fram när hennes eller hans färdigheter behövs (sid 95). 

Distriktssköterskans arbete skiljer sig organisatoriskt från sjuksköter
skornas arbete på sjukhuset. En sjuksköterska är direkt underställd läka
ren rörande de medicinska insatserna. Patienterna är vanligtvis för en 
kortare tid inlagd på ett sjukhus för utredning och behandling. Målsätt
ningen för sjuksköterskans arbete präglas därför av medicinska insatser, 
mera av typen medicinsk rehabilitering. Distriktsköterskorna har ett ar
bete där de är relativt självständiga i sin yrkesutövning. De har egen di
striktssköterskemottagning och deras tjänster har delvis avgiftsbelagts, 
patienterna får betala vid besök hos en distriktssköterska. Delar av deras 
arbetsuppgifter är självständiga i förhållande till distriktsläkarna, till ex
empel all förebyggande hälsovård, mödra- och barnavård. De planerar 
också sitt arbete helt självständigt och ger råd till patienter när de bör 
vända sig till läkare. Distriktssköterskornas arbete är att göra besök i de 
privata hemmen samt mottagningsarbete. Vid hembesöken dominerar 

Rolf Å Gustafsson (1987) har tagit del av Svenska sjukhusföreningens årsböcker som återspeglar delar 
av den sjukvårdspolitiska debatten som bland annat handlar om rationalisering av sjukvården är; Ar 
1962: Rapporter från 1961-års samarbetsgrupp för främjande av rationaliseringsåtgärder inom sjukvår
den m.m. Ar 1969-70: Rationalisering inom postoperativa och intensiwårdsavdelningar ( sid. 399). 
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åldersgruppen 75 år och äldre, det är en patientgrupp som utgör ca 50 
procent av besöken. Det är 50 procent av alla mottagningsbesök som tas 
på initiativ av patienten själv och 30 procent på inrådan av läkare 
(Wiklund, 1989). Distriktssköterskan är inte som en sjuksköterska vid ett 
sjukhus assistent till läkaren även om delar av deras arbete även innebär 
det. De är beroende av läkaren eftersom de inte kan skriva remisser för 
utredning och behandling vid en annan sjukhusklinik eher skriva ut re-
ceptbelagd medicin och de kan inte påbörja en behandling som kräver 
receptbelagd medicin utan att konsultera läkare. Distriktssköterskan har 
läkaren som överordnad chef för det medicinska ansvaret. 

När 70- och 80-talets vårdcentraler byggs organiseras vårdcentralen 
på så sätt, att distriktsläkarmottagningen har egen reception och mottag
ningssköterska, medan distriktssköterskemottagningen med mödra- och 
barnavård får ett eget annex med egen patientingång. Denna byggnads-
mässiga planering illustrerar den relativa självständighet som distrikts
sköterskorna trots allt innehar i förhållande till distriktsläkarna. 

Läkarnas profession och arbetsuppgifter 

Historik 

Den lärde medicinen har en lång historisk tradition bakom sig vars ve
tenskap bygger på den naturvetenskapliga traditionen. Läkekonstens fa
der är Hippokrates från den grekiske ön Kos. Han levde under antiken, 
400 år före kristus. Medicinutbildning är den sjukvårdsutbildning som 
har utvecklats ur filosofin och har alltid haft sin förankring vid universi
teten (Josefson 1992). 

Sverige fick ett collegium medicorum år 1663, som betyder läkarsäll
skap. Det bildades och fick vissa privilegier genom Kunglig Maj:ts re
solution. 

"Syftet med detta var att söka bringa reda i den tidens oordnade 
medicinska förhållanden, att giva ett officiellt erkännande åt lä
kekonstens anseende och att erhålla skydd mot det charlatanen, 
som yppigt florerade under dessa vidskepliga tider"(Dahlborg 
1930sid.l). 

Den medicinska vetenskapen såg som en viktig uppgift att med ett ratio
nellt förhållningssätt bekämpa den tro på ovetenskapligt medicinskt 
kunnande som fanns hos människorna under denna tid. Det utgjorde ett 
led i den rationaliseringsprocess som var under utveckling. 

Människorna hade inte förtroende och inte heller tillgång till den 
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auktoriserade läkekonsten fram till 1800-talets mitt. De fattiga männi
skorna och folk i allmänhet fick inte hjälp av den etablerade och lärda 
läkekonsten, läkarna var för få till antalet. I slutet av 1700-talet fanns det 
ca 43 tjänsteläkare i Sverige, invånarna var då 2,1 miljoner. Under dessa 
tider var det mest vanligt att människorna, i huvudsak fattigt folk, sökte 
sig till kvacksalvare, eller de "kloka" för att få hjälp. Det var under 
denna tid en grupp som behövdes då läkarna var för få. De var de enda 
läkekunniga som vanliga människor fick hjälp av. De var väl integrerade 
i bondesamhället, de kände till människorna och livsvillkoren och i 
nästan varje by fanns det lokala botare51. Dessa kvacksalvare, charlata
ner, botare, olärda sjukvårdare har allt sedan Hippokrates tid bekämpats 
av de som företrädde den traditionella medicinen. Kvacksalvarna träng
des ut av provinsialläkarna, som mera betraktade kvacksalvarna som en 
belastning än som en resurs. 

Fram till 1900-talets början var medicinstudier endast tillåtna för 
männen, något som också gällde för all övrig högre utbildning. Kvinnor 
var förbjudna att läsa vid universitet ända fram till seklets början (Kyle, 
1986). Det var ett förbud som i sig inte skapade hinder för kvinnor att 
vårda sjuka men när kvinnor vårdade var det som outbildade sjukhuspi
gor och assistenter till läkarna. Kvinnor har i alla tider vårdat sjuka men 
det är ett arbete där kvinnor inte har haft någon skolutbildning eller så 
har det varit en del av kvinnors privata arbete i hemmet. 

Från provinsialläkare till distriktsläkare 

Utvecklandet av en mer enhetlig organisation för provinsialläkarna kan 
dateras till år 1744, då den första provinsialläkarinstruktionen utfärda
des. Provinsialläkare anställdes strövis ute i landet redan innan en in
struktion för deras verksamhet utarbetades. I mitten av 1800-talet fanns 
det sammanlagt 123 ordinarie befattningar i hela landet. Tillsätmingen 
av provinsialläkarna skedde genom att landshövdingen anhöll om till
sättandet av sådan tjänst hos kunglig Majt., och Collegium Medicum 
fick avgiva rekommendation på en lämplig person. Den sökandes kom
petens utreddes inte alltid utan det ansågs inte vara av samma betydelse 
vilka som utsågs till provinsialläkare som när det gällde tillsättandet av 
medicinska professorer, som hade högre rang inom läkarkåren (Haglund 
1992). 

Med stathg tjänst följde också vissa förmåner som fri bostad, lön och 
senare även pension för provinsialläkaren och dessutom vid dödsfall, 

Elisabet Wijkström (1975) har i en etnologisk studie intervjuat 99 personer angående i vilken utsträck
ning människor börjar söka läkare i stället för kloka gummor/gubbar. Undersökningen visar att det sker 
mellan 1910-1930, orsakerna anses vara läkarvetenskapens framsteg, bättre skolundervisning och folk
rörelsernas bildningsverksamhet. Kommunikationer, ekonomi och ökad demokratisering i samhället, 
dessutom tillkomsten av sjukkassan anges också som orsaker till en förändrad syn på sjukvården. 
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änke- och barnpension. Utöver den stadiga lönen, erhöll provinsiallä
karna ersättning för varje behandling eller insats som de gjorde, att no
tera var att ersättningen var lägre för provinsialläkaren än för medicine 
doktorer som arbetade på institution (kurhus, hospital eller lasarett). 
"Distriktsläkare" började arbeta tillsammans med provinsialläkare i 
mitten av 1800-talet, det var läkare som inte avlönades av staten utan an
ställdes och avskedades av de provinsialläkare som de arbetade tillsam
mans med. De skall inte jämställas med dagens distriktsläkare, även om 
det finns vissa likheter i deras tjänsteutövning. Dessa distriktsläkarna åt
njöt inte samma förmåner som en provinsialläkare och innehade ofta an
dra tjänster, till exempel militärläkare där de fick förmåner som alla öv
riga statsanställda hade, till exempel pensionsrätt. 

Provinsialläkarväsendet var organisatoriskt åtskilt från sjukhusorgani
sationen under ca 200 år med staten som huvudman. Som jag tidigare 
nämnt ansvarade landstinget för instimtionssjukvarden medan staten var 
ansvarig för den öppna hälso- och sjukvården. Det statliga provinsialvä-
sendet övertogs av landstinget 1 januari 1963. Det i sin tur ledde till en 
utveckling mot ett tydligare förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete 
inom primärvården. 

Det har under 30 år pågått en uppbyggnad av den primärvård vi har idag, 
med målsättningen att primärvården skall vara den organisation som pa
tienten möter före sin födseln i form av mödravård och som gammal i 
samband med hemsjukvård. Målsätmingen är att hela familjen skall få 
sin allmänsjukvård ombesörjd av den lokala vårdcentralen, med egen 
distriktsläkare och distriktssköterska. Utbyggnaden av vårdcentraler har 
skett under hela 70-talet och pågår fortfarande. Specialistvården är för
lagd till länssjukvården och den högspecialiserade vården koncentreras 
till regionssjukvården. Det är dock inte utan problem för primärvården 
att profilera sig mot den sjukhusanslutna vården. Bror Rexed beskriver 
på ett kortfattat och delvis oproblematiskt sätt primärvårdens utveckling 
med frågan; 

"Skall läkarna vara generalist eller specialist? Medicinens ve
tenskapliga utveckling från mitten av 1800-talet har oavlåtligen 
drivit fram en specialisering av diagnostik och terapi, som delat 
upp läkarkåren i allt smalare specialiteter och gett upphov till ett 
sjukhus med en labyrint av kliniker och laboratorier. Idén om en 
för människorna nära och lätt tillgänglig primärvård, som bred
dar sig mot det sociala fältet, har lett fram till en specialitet för 
allmänläkarna som "generalist" med en akademisk undervis
nings- och forskningsbakgrund. Det är helt enkelt en ny medi
cinsk disciplin som trätt fram i den svenska sjukvården" (1992 
sid.135). 
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Han uttrycker även en medvetenhet om de problem som finns mellan 
den sjukhusanslutna specialistvården och primärvärden. Han hävdar 
uppfattningen att bägge grupperna hårdbevakar sina respektive revir. 
Han pekar också på att människorna ofta föredrar och har stark tilltro till 
sjukhus och specialister, vilket försvårar arbetet för primärvårdsläkarna. 
Det finns också oklarheter vad det gäller primärvärdens framtida ut
veckling, en fråga han aktualiserar är om huvuduppgiften skall bli en av
gränsad medicinsk vård eller bred social omsorg? Skall primärvården in
riktas mot behandling av patienter och att bota sjukdomar eller skall de
ras huvuduppgift vara att förebygga sjukdomar? Det här utgör viktiga 
frågor för den framtida organiseringen av sjukvården men kanske främst 
för primärvårdens utveckling. 

Läkarutbildningen har till sitt förfogande en speciahserad medicinskt 
forskning som bedriver forskning kring olika medicinska problem, forsk
ningen utgår från ett biologiskt medicinskt perspektiv. Den vetenskap
liga grunden är naturvetenskaplig. Läkarna besitter den totala kunskapen 
inom sitt område, en kunskap som är sanktionerad både av samhälls
medlemmarna och av hälso- och sjukvårdslagen. Staten har visserligen 
det övergripande ansvaret för sjukvården, vars organisation är lands
tinget. Inom denna organisation är det dock den medicinska vetenskapen 
som anses besitta medlen för att uppnå målet att bota och behandla män
niskor. Den har därför en legitim auktoritet som har sin grund i traditio
nen och är sanktionerad av staten. Det existerar heller inte några andra 
erkända behandlingsformer för att uppnå målet att bota och behandla 
människor med samma omfattning som landstingens sjukvårdsapparat. 
De alternativa behandlingsformer som finns har inte samma ekonomiska 
eller traditionella stöd från staten eher samhällsmedlemmarna. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett rättesnöre för läkarna. Det här
stammar från 1890 års läkarinstruktion och har behållits oförändrad se
dan dess. Det är svårt att definiera vad vetenskap och beprövad erfaren
het exakt betyder men socialstyrelsen har år 1976 till en enskild läkare 
framfört följande vägledning: 

"Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkes
mässiga utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad 
erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett "både och" -
inte ett "antingen eller". När exempelvis en ny behandlingsmetod 
introduceras saknas självklart erfarenhet, det vetenskapliga un
derlaget får vara grunden för att metoden accepteras eventuellt 
efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra fall kan 
långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande underlaget för 
att en behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska 
och/eller experimentella vetenskapliga bevisen för dess effektivi
tet kan vara begränsade. I vissa fall har socialstyrelsen utfärdat 
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anvisningar till ledning för medicinalpersonalen i vissa konkreta 
situationer t.ex. angående hur vissa sjukdomstillstånd bör diag
nostiseras eller behandlas. I de fall särskilda anvisningar eller 
föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på vetenskap och be
prövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs 
"(SOU 1989:60, sid.59). 

Det är dock helt klart att det är läkaren som måste ta ställning till vilken 
behandlingsmetod som skall användas vid olika sjukdomar, det är ett 
ställningstagande som inte kan övertas eller överlåtas till någon annan 
yrkesgrupp eller till politiker. 

Distriktsläkare inom primärvården har ansvaret för den förebyggande 
hälso- och sjukvården och arbetar på vårdcentraler. Den enskilde pa
tienten skall i första hand vända sig till vårdcentralen när de behöver 
sjukvård, där de har möjlighet att välja sin egen läkare. Den enskilde 
samhällsmedborgaren har också den valmöjligheten att söka hjälp hos 
privata läkarmottagningar som är ansluten till försäkringskassan, för 
samma kostnad. 

Distriktsläkarna är relativt självständiga i sin yrkesutövning i förhål
lande till politikerna, bortsett från de ekonomiska ramar de har att följa. 
Varje enskild läkare har ett eget personligt ansvar för de medicinska be
slut som berör den enskilde patienten. Läkaren är den som inhämtar in
formation av patienten, utreder, ställer diagnos och beslutar. De som 
verkställer besluten är underordnad personal till läkaren, som distrikts
sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

Distriktsläkarna har samma funktion för de patienter som får sin sjuk
vård i hemmet eller på kommunens inrättningar som för alla övriga i 
samhället som de ansvarar för. Deras uppgifter skiljer sig endast på så 
sätt att det finns en särskild organisation, kommunens hemtjänst, vars 
personal tar kontakt med vårdcentralen eller läkaren när den enskilde 
behöver medicinsk behandling. De kan sägas vara i vissa fall språkrör 
för patienten. 

Den etablerade läkekonsten mot kvacksalveriet 

Vilka konsekvenser får det för enskilda och andra yrkesgrupper att lä
karna har ett kunskaps- och yrkesmonopol? Legitimation, auktorisation 
eller profession är alla uttryck för en garanti som innebär att vissa kun
skapskriterier måste vara uppfyllda. Det här avser att skapa en trygghet 
för den enskilde. Deras liv kan hänga på att de får rätt vård vid rätt till
fälle av rätt yrkesgrupp. Distriktsläkarna är skyldiga att anmäla till soci-
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alstyrelsen om det har skett obehörig utövning av läkaryrket52. Staten 
kan kontrollera att yrkesgrupperna fullgör sina arbetsuppgifter enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt gällande lagstifming. 

Läkarna som yrkesgrupp har inte monopol på att bota sjuka men de 
har ett yrkes- och kunskapsmonopol, inom den traditionella läkekonsten. 
Vi måste gå tillbaka ända till 1680-talet för att förstå bakgrunden till lä
karnas monopolställning inom sjukvården. Det var de universitetsutbild-
ade medicinarna som utövade kontroll över samtliga yrkeskategorier 
inom sjukvårdsområdet. Kontrollen var formellt sanktionerad av staten 
men läkarna hade dock praktiska svårigheter att utöva kontroll över alla 
som botade och behandlade människor. Det fanns nämligen inte tillräck
ligt många utbildade läkare så att vanhga människor kunde få professio
nell hjälp utan det var i huvudsak "kloka" gummor eller gubbar som gav 
hjälp och råd vid sjukdomar. Människorna hade i praktiken inget val 
utan var tvungen att vända sig till den som kunde hjälpa dem. Alla byar 
och socknar med "självaktning" hade i princip en botare. För de vanliga 
människorna fanns det inga alternativ utan det var "folkmedicinen" som 
var den enda läkekonsten som stod till buds. Det var dessa läkedoms
kunniga som läkarna bekämpade och successivt konkurrerade ut ur den 
naturvetenskapligt inriktade sjukvården. 

Folkmedicinen representerade mystiken och magin, de "kloka" inne
hade en kunskap som var främmande för vanliga människor. Vilka ve
tenskapliga förklaringar fanns till exempel på fenomenet "stämma blod", 
som betydde att blodet slutade rinna vid en skada? Det var en kunskap 
som fanns och som det förmodligen idag finns en rationell förklaring på, 
men som inte hade ett berättigande i den traditionella medicinen. De 
"kloka", eller kvacksalvare som de också kallades, försvann dock aldrig 
helt utan finns idag som kiropraktiker, naprapater, akupunktörer, homeo-
pater, utövare av antroposofisk medicin, zonterapi53. De utövar en typ av 
folkmedicin där botemedlena bygger på kunskaper som under århun-
dranden har ärvts från generation till generation. Det är en sjukvårdande 
verksamhet som pågått och pågår utan att vara auktoriserad av samhäl
let Utbildningarna, från 4-årig högskoleutbildning (kiropraktiker, napra
pater) till korta kurser i zonterapi varierar för dessa grupper. Det handlar 
också om skilda läror, från kinesisk läkekonst, antroposofi till naturve
tenskap. Kvacksalveri som de anses utöva enligt Svensk författnings
samling 1960:409 är i princip tillåtet men det kan straffas med böter eller 
fängelse om det överskrider vissa gränser. Deras verksamhet är omgär
dad med restriktioner över vilka patientgrupper de får behandla. Dessa 

I Allmänna läkarinstruktion, 13 # anges att 1. obehörig utövning av läkaryrket eller annan förseelse mot 
lagen (1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket; 2. hälsofarligt kvacksalveri eller annan förseelse 
mot lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område; m.m. 

Kiropraktiker behandlar funktionella störningar i ledernas mekanik, vissa typer av ryggvärk, ischias och 
huvudvärk Naprapater behandlar manuellt rygg, leder och muskler med massage och sk artikulering. 
Zonterapeuter behandlar vissa sjukdomar genom massage under fötterna enligt särskilda scheman. Aku-

Sunktörer behandlar sjukdomar genom att sticka nålar pa bestämda punkter, ej att förväxla med smärt-
ndring. 



94 

terapeuter har under stora delar av 1900-talet (främst då kiropraktiker 
och senare naprapater) kämpat för att få legitimation. Kiropraktiker med 
en särskild utbüdning har fått legitimation och kan begära att bh anslu
ten till vårt allmänna sjukförsäkringssystem, en anslutning där kosmaden 
för den enskilde besökaren blir densamme som för ett läkarbesök. De 
ekonomiska villkoren för övriga utövare av alternativ medicin, sk 
"folkmedicin", är inte likvärdig som för den traditionella medicinen 
inom hälso- och sjukvården. De alternativa medicinerna innehar kunska
per som har sin grund i dels beprövad erfarenhet, som inte har skett inom 
ramen för ett naturvetenskapligt perspektiv, dels naturvetenskap. 

Den hälso- och sjukvård som samhället ansvarar för är att människor 
skall få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Landstingets hälso-
och sjukvård är öppen för alla människor. Det sker dock en utveckling 
inom hälso- och sjukvården, både vad det gäller vården i sig som män
niskors krav på sjukvården. Ju högre välfärd vi får desto högre krav 
ställer vi på att få vara friska. Regeringen utsåg (SOU 1989:60) en alter-
nativmedicinkommitté vars uppdrag var att ta ställning till alternativ 
medicinens ställning i vårt samhälle. Utredningskommittén menar att 
hälso- och sjukvården inte alltid kan leva upp till de krav som människor 
ställer på sjukvården och dess utövare54. 

När det gäller anslutning till allmänna sjukförsäkringen för alterna
tivmedicinare har socialförsäkringsutskottet uttalat att det bör ske med 
stor restriktivitet. Utskottet menar att sjukvårdshuvudmännen har rätt att 
ha inflytande över de ekonomiska och personella resurserna mot bak
grund av att de har huvudansvaret för befolkningens hälsa. Utskottet an
ser sig inte kunna tillstyrka att kiropraktiker eller naprapater skall få rätt 
att ansluta sig till sjukförsäkringen. Kommittén stödjer denna uppfatt
ning och anser även att en föratsättning för ersättning från samhället är 
att behandlingen i fråga är accepterad av samhället. De pekar däremot på 
möjligheten för enskilda sjukvårdshuvudmän att ingå avtal med enskilda 
yrkesutövare eller yrkesgrupper för viss behandling. Inom några lands
ting har exempelvis avtal träffats med fria akupunktörer till vilka pa
tienter kan remitteras för smärtbehandling. Den största svårigheten för 
alternativ medicinen att få arbeta under likvärdiga ekonomiska förhål
landen som den etablerade medicinen är att de saknar statligt stöd, både 
vad det gäller utbildning och vid yrkesutövning. Huvudargumentet från 
alternativmedicinkommittén till att dessa grupper inte har rätt till legiti
mation, det vill säga som är förutsätmingen för anslutning till det all
männa sjukvårdssystemet, är att det saknas forskning inom deras om
råde. Deras arbete vilar i hög utsträckning på beprövad erfarenhet sna
rare än vetenskap. 

Var femte svensk (22%) över 16 år har besökt en alternativmedicinare enligt kommitténs och Statistiska 
centralbyråns undersökning (1986), men betydligt fler ca 60 procent av svenska befolkningen kan tänka 
sig att bu behandlad av en alternativmedicinare. Riskerna vid alternativ behandling är små, ca 70 pro
cent av de som fått behandling av alternativmedicinare har blivit bra eller besvärsfria, endast 1 procent 
ansåg sig ha blivit sämre. 
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Läkarna har sedan 1600-talet mutat in sitt kunskaps- och yrkesmono
pol. Under deras yrkesetablering har patienterna inte alltid mått bra av 
läkekonsten, men det har inte hindrat läkarna från att bekämpa naturlä
kekonsten eller folkmedicinen. Läkarna har haft och har i motsats till 
kvacksalvarna statens stöd och beskydd. Professionahseringen av en kår 
är i hög grad beroende av statens beskydd (Lindberg, 1990, Björkman & 
Lundqvist, 1981)55. Det har läkarkåren har åtnjutit sedan 1600-talet. 

Yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster utökar 
fortlöpande sitt kunnande av olika behandlingsmetoder, bland annat 
akupunktur men då som smärtlindring. Den akupunktur som härstammar 
från kinsesisk läkekonst har inte sin utgångspunkt i den västerländska 
naturvetenskapen. Den utgör en behandling av olika sjukdomar och är en 
" hel vetenskap i sig". Den etablerade medicinen förnekar inte helt bety
delsen av den alternativa medicinen. Det finns läkare som kritiserar den 
naturvetenskaplig metodens förutsätmingar att förklara eller behandla 
alla sjukdomar56. Professioner måste dock enhgt Björkman och Lund
qvist (1981) hela tiden förvärva ny kompetens annars kommer lekmän
nen eller andra yrkesgrupper att utmana de etablerade. För att bibehålla 
sitt kunskapsmässiga övertag tvingas professionerna till en ökad intern 
specialisering, något som har skett inom läkarkåren. 

Den etablerade medicinen med dess företrädare tar intryck av den al
ternativa medicinen, men inte genom att etablera ett samarbete med dess 
yrkesutövare utan snarare genom att ta del av exempelvis akupunktur 
som har blivit en innovation i den svenska sjukvården. Delar av den al
ternativa medicinen integreras på så sätt i den etablerade sjukvården, 
men utövarna av alternativmedicinen erhåller inget erkännande från sta
ten eller läkarkåren. På så sätt bibehåller läkarna sitt yrkes- och kun
skapsmonopol. 

Björkman och Lundqvist skriver följande angående hur läkarna har etablerat sig som en profession; "det 
avgörande momentet under flera professioners etableringsfas har varit mäktiga intressenters beskydd, 
dvs partsförankring inte partsoberoende. Överlägsna prestationer har kommit i andra hand. Den tidiga 
läkarvetenskapen försämrade i praktiken ofta patientens tillstånd t ex i form av blodigeibehandlingar 
eller än värre, likförgiftning; likväl kunde naturläkekonsten kriminaliseras som kvacksalveri p g a att lä
karna åtnjöt statens stöd och beskydd. "Överheten" stödde läkarvetenskapen mot "folket", som förlitade 
sig på "vidskepelse" och naturläkekonst" (1981 sid. 20). 

Se Margareta Bowallius artikel "Från andetro till zonterapi", social med. tidskrift nr.9 1979, där hon tar 
upp att läkaren Nils-ölof Jacobsson i sin avhandling från 1979, undersökte erfarenheter och attityder 
hos läkare och fann att var sjunde läkare tror att naturläkemedel och alternativ medicin kan ha en effekt 
utöver den psykologiska verkan. 
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5. HEMVÅRDSARBETETS UTVECKLING UR ETT 
SAMHÄLLSTEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt har jag för avsikt att teoretiskt reflektera över hemvårdsar
betets framväxt och utveckling. Olika begrepp har använts för att struk
turera det statliga utredningsmaterialet samt andra forskningsstudier 
inom området. Denna begreppsram har sitt ursprung i Webers samhälls
teori, främst då den byråkratiska administrationen. I den föregående 
framställningen av hemvårdens framväxt och utveckhng har jag lyft 
fram olika centrala faktorer som jag anser har haft betydelse för organi
seringen av den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården till den 
hemvård vi har idag; (a) den ökande rationaliseringsprocessen i samhäl
let, byråkrati (b) ramlagstifming, (c) profession och kompetens och slut
ligen (d) att hemvårdsarbetet historiskt och traditionellt är ett kvin
noyrke. 

Det finns olika teoretiska inriktningar att ta ställning till för att förstå och 
förklara hemvårdens framväxt och utveckling. Det är dock två centrala 
perspektiv som kan sägas utgöra vattendelare inom organisationsforsk
ningen, nämligen systemperspektivet och det rationalistiska perspektivet. 
Dessa två perspektiv har skilda utgångspunkter och antaganden vid stu
diet av organisationer. 

Det centrala för systemperspektivet är vilka funktioner organisatio
nerna fyller i ett större system samt deras handlande inom detta större 
system (Abrahamsson 1986). Centrala begrepp för systemperspektivet är 
jämvikt, feedback, öppenhet/slutenhet, energiinförsel samt energiom
vandling. De två forskarna Daniel Katz och Robert L. Kahn (1978) utgår 
från systemteori i "The social psychology of Organizations". De utgår 
från två kriterier när de identifierar sociala system och bestämmer deras 
funktioner; "(1) tracing the pattern of energy exchange or activity of pe
ople as it results in some output and (2) ascertaining how the output is 
translated into energy or objectives not as the conscious purposes of 
group leaders or group members but as the outcomes that are the energic 
source for maintenance of the same type of output (sid.21). Katz och 
Kahn hävdar att systemteorin i huvudsak är en teori som handlar om och 
förklarar de relationsproblem som finns i en organisation. De betonar 
också betydelsen av att organisationer är beroende av andra organisatio
ner. Systemteorin definierar sitt studieobjekt som ett system och analyse
rar det i systemteoretiska termer. Utmärkande för systemteorin är att 
dess element är interdependenta, som innebär att när det sker en föränd
ring av ett element så påverkar det övriga element. 

En annan form av systemperspektiv är det Erik Rhenman introduce
rade i Sverige redan år 1964 (inspirerad av March and Simon) och som 
brukar kallas intressentmodellen (Bruhn och Sandberg 1987). Göran 
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Brulin och Åke Sandberg (1987) pekar på att intressentmodellen har som 
utgångspunkt de förhandlingsmöjligheter som finns för alla intressenter i 
en organisation. Intressenterna är de anställda, ägarna men också staten 
och kommunen, delägare m f l . Intresset är i huvudsak fokuserat på vad 
som sker inom organisationen mellan de olika intressenterna. 

Det centrala för det rationalistiska perspektivet är att organisationen 
ses som ett instrument för människors rationella strävanden att uppfylla 
vissa bestämda mål som man delar med andra. Det rationella perspekti
vet utgår från fyra övergripande faktorer. För det första organisationer
nas historia som har stor betydelse för att förstå det som händer i nutid. 
För det andra att organisationens mål är central för att förstå aktörernas 
handlande. För det tredje att organisationer påverkas av yttre faktorer, 
som ekonomi, politik, juridik men också av andra organisationers hand
lande och slutligen för det fjärde att det finns en konkurrens och maktut
övning i en organisation. 

Fredrick Winslow Taylor är den person som i början av seklet ut
vecklade en organisationsmodell över hur arbetet skulle bedrivas så ra
tionellt som möjhgt - nå ett mål på bästa tänkbara sätt Hans metoder, 
Scientific Management eller Taylorismen har fått stor betydelse för in
dustrin från seklets början fram till dagens industri (Jfr Johansson, 1986, 
DeGeer, 1978). DeGeer (1978) beskriver i sin avhandhng att rationalise
ringen äger rum i den svenska industrin mellan åren 1920-1940. Begrep
pet rationalisering har under mellankrigstiden en skiftande betydelse. 
Rationaliseringen i industrin syftar i första hand till att effektivisera pro
duktionsmiljön genom att förbättra såväl produktionsmedlena eller pro
duktionsförhållandena som organisationsformerna. Industrins organise
ring får betydelse även för den offentliga sektorn. Industrin har även fått 
stå som förebild till arbete som riktar sig till människor som sjukvården 
och åldringsvården (Fryklund, 1983). När sjukvården expanderar och 
rationaliserar sin verksamhet under 50-talet övertar sjukvården industrins 
löpande-band modell och det är en organisationsform som till stora delar 
fortfarande finns kvar. Åldringsvården i sin tur övertar sjukvårdens ar
betsorganisation (jfr Diderichsen m f l , 1987). Fryklund (1983) hävdar att 
den socialdemokratiska arbetarrörelsens "folkhem" innebar ett samhälle 
där det reproduktiva arbetet institutionaliserades men framförallt ut
vecklade en arbetsorganisation i tayloristisk anda. 

Det rationalistiska perspektivet utgår från att organisationens mål är 
centralt för verksamheten. Vilken betydelse organisationens mål har för 
verksamheten har bland annat forskarna Sune Sunesson och Bengt 
Abrahamsson problematiserat. Sune Sunesson (1981) har i sin analys av 
postverket kommit fram till att organisationernas mål förändras över tid. 
Han pekar också på att det finns flera mål i en organisation och det är 
mål som kan vara i konflikt med varandra. Sunesson driver tesen att det 
är de materiella produktionsförhållandena som styr organisationens mål 
och inte organisationens mål som styr verksamheten. Han tillför dock i 
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sin analys betydelsen av ett gemensamt mål för organisationers verk
samhet En annan organisationsforskare som representerar en annan 
teoretisk inriktning är Bengt Abrahamsson (1986) som utgår från ett ra
tionalistiska organisationsperspektiv. Han hävdar att organisationens mål 
utgör en oberoende variabel och är den huvudsakliga faktorn som styr 
verksamheten och anser att ekonomi, politik och lagstifming är viktiga 
faktorer som styr en organisation. 

De här bägge forskarna argumenterar från skilda utgångspunkter i 
sina analyser av organisationer. Sunesson hävdar att produktionsförhål
landen är styrande för verksamheten medan Abrahamsson anser att or
ganisationens mål är centralt men även politik, ekonomi och lagstifming. 
Frågan är om inte alla dessa faktorer styr en organisations verksamhet? 
När det dessutom skall ske ett samarbete mellan olika organisationer, så 
bör det finnas ett gemensamt mål för samarbetet. Organisationens mål är 
centralt för att verksamheten skall fungera, något som inte utesluter att 
produktionsförhållanden eller makt och ansvarsförhållanden påverkar 
samarbetet och verksamhetens inriktning. 

Systemperspektivet och det rationalistiska perspektivet har alltså 
olika utgångspunkter vid studiet av organisationer. Den systemteori som 
Katz och Kahn förespråkar lämpar sig bäst för socialpsykologiska stu
dier medan det rationalistiska perspektivet ger ett större förklaringsvärde 
i studiet av organisationers tillkomst. En annan viktig och avgörande 
skillnad är att systemteorin är en teori om redan existerande system. 
Systemperspektivet saknar dessutom förklaringsgrunder till att det finns 
skilda maktförhållanden mellan olika aktörer inom organisationen. In
tressentmodellen som Rhenman introducerade saknar begrepp som för
klarar på vilket sätt organisationen påverkas av yttre förhållanden, som 
ekonomi, politik, lagstifming eller hur andra organisationer påverkar or
ganisationens verksamhet (Abrahamsson 1986). De fördelar som sy
stemperspektivet dock har är att den förklarar hur en organisation funge
rar just nu. 

I och med att den organisationsteoretiska begreppsramen används en
dast i beskrivningen av hemvårdens utveckhng blir systemperspektivet 
mindre lämphg vid studiet av de två organisationerna. Det rationalistiska 
perspektivet ger ett högre förklaringsvärde vid studier av organisationers 
tillkomst, speciellt mot bakgrund av att rationalitet var centralt i 
uppbyggandet av det svenska välfärdssamhället. 

Max Weber och rationakseringsprocessen i samhället 

Den tyska sociologen Max Weber var föregångare till det rationalistiska 
perspektivet. Rationalitet betecknade för Weber den process där männi
skorna övergick till ett kalkylerande beteenden, som innebar att hand
lingar planerades så att de effektivaste medlena används för att nå ett gi-
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vet mål. Det rationella handlandet tar sig i uttryck främst i den byråkra
tiska formen. Hans teori om byråkratin, eller som Martin Albrow (1972 
sid.57) uttrycker det, "en allmän teori om modern kultur" har haft stor 
betydelse för utvecklingen av forskningen om organisationer och admi
nistrationer. Webers forskning om samhället hade som utgångspunkt ett 
historiskt och sociologiskt perspektiv. När Webers texter översattes till 
engelska och blev tillgängliga för fler forskare, var det många som miss
förstod hans forskning (Albrow 1972, Ahrne 1989). Bakgrunden till 
missförstånden går att finna i det som Ahrne (1989) pekar på nämligen 
att de första översättningarna är tagna ur sitt sammanhang och genomgå
ende ger en missvisande bild av bland annat Webers byråkratiteori (jfr 
Albrow). Weber avsåg inte att värdera byråkratin som enbart den mest 
effektiva organisationsformen utan såg den framförallt som ett uttryck 
för den rationaliseringsprocess som äger rum i samhället. 

Max Webers samhällsforskning har också ställts mot och värderats 
utifrån Karl Marx samhällsteori. Anthony Giddens (1977) är en forskare 
som hävdar att Weber, trots att Weber sällan refererar till Marx, utveck
lar sin samhällsteori i polemik mot Marx. En väldokumenterad skillnad 
mellan de bägge är dock deras skilda politiska hemvister. Marx som fö
reträdare för socialismen medan Weber företräder en borgerlig liberal 
politik som under sina sista år dock intresserade sig för den socialdemo
kratiska politiken. Ingen av dem var dock trakterad av att hamna i någon 
bestämd politisk fålla, de såg sig själva som forskare i första hand57. Det 
gemensamma för dem bägge var dock deras tro på den rationella hand
lande människan. 

Albrow (1972) hävdar att Weber förmodligen har tagit intryck av 
Marx, men då i första hand av Marx teser om människans alienation. 
Marx uppfattade alienation som en produkt av specifika klassrelationer 
och arbetsförhållanden medan Weber härledde människornas främling
skap till den ökande byråkratiseringen i samhället. Weber hävdade att 
byråkratisering sker oavsett samhällssystem. Weber tog däremot inte in
tryck av Marx när det gällde hans teser om byråkratisering, och av be
gripliga orsaker eftersom Marx knappast berör byråkrati i sina egna tex
ter. De personer som Weber har tagit mest intryck av enligt Albrow 
(1972) vid utvecklandet av idealtypen byråkrati är Robert Michels, J.S. 
Mills och framförallt Gustav SchmoUer. Det är samhällsvetaren och 
ekonomen SchmoUer som utvecklar byråkratiteorin och framför den vid 
en föreläsning år 1894. Webers bidrag till byråkratiteorin blev enligt Al
brow att omarbeta begreppsramen som gav en annan inriktning åt teori-
büdningen kring byråkratin. 

I Robert Michels bok "Organisationer och demokrati" (1911) framkommer det i notförteckningen hur 
forskare aktivt tog del i politiken. I not 8 sid.328, återger han Webers råd till de tyska furstarna att till
bringa en dag på den socialdemokratiska partikongressen, de skulle då nämligen upptäcka att de inte 
hade något att frukta från dessa sk samhällsomstörtare som "till största delen ser ut som småborgare, 
som självbelåtna krogvärdar" och har en fullständig avsaknad av revolutionär entusiasm (Max Webers 
tal 1907 efter stenografiskt protokoll). För Michels bekräftar det hans tes att ledarna identifierar sig med 
de styrande oavsett om de företräder en arbetarkår och är i opposition mot de styrande. 
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Weber har som utgångspunkt att sociologi är en vetenskap som försöker 
förstå meningen i ett socialt handlande. Innebörden av meningen kan 
vara av två slag, dels den mening som kan förstås direkt och dels den 
mening som måste förklaras. Vi förstår direkt när någon skrattar, gråter, 
hugger ved medan den indirekta förståelsen kräver att vi förstår motivet 
eller syftet till handlingen. Vi uppmärksammar en situation och tolkar 
den utifrån ett för oss förståeligt meningssammanhang. Det förutsätter 
att vi har en begreppsapparat eller en teori om skeendet i sig. 

Webers tes var att människornas handhngar i olika samhällen endast 
är meningsfulla i samband med deras allmänna uppfattning om tillvaron 
(Weber 1934/1978). 

Weber har visat att samhällets organisationer har skapats av männi
skor i interaktion. Sunesson uttrycker det som att "Webers icke-psykolo-
giska, icke-mekanistiska individualism är en humanism, som centrerar 
studiet av historien till den historiskt relativa människan" (1974 sid.29). 
Andra centrala faktorer som finns med i Webers analys av sociala rela
tioner är makt och makmtövning. Weber uppfattade att maktkampen el
ler konkurrensen mellan människor utgjorde dynamiken i det sociala l i 
vet. I inledningen av sin text "Vetenskap som yrke" (1919/1977 sid.9) 
visade han att den enskilde individen skulle ses i ett socialt och historiskt 
sammanhang; "Hur gestaltar sig vetenskap som yrke i ordets materiella 
mening?" Denna fråga leder honom till följdfrågan; "Hur är situationen 
för en utexaminerad student, som har beslutat sig för att yrkesmässigt 
ägna sig åt vetenskap inom det akademiska livet? För att förstå det spe
ciella i våra tyska förhållanden, är det lämpligt att göra jämförelser med 
något annat land, och i detta avseende kan vi finna den största skillnaden 
mellan oss och USA". I denna inledning visar sig hans metodologiska 
individualism. Weber förklarade samhälleliga fenomen genom att utgå 
från fakta om individer. Det var en utgångspunkt som betonade betydel
sen av förstå den enskilde individen i sitt sammanhang och att det är de 
omkringliggande faktorerna som blir avgörande för vad som hände med 
denne student. Det framgick ännu tydligare när Weber redogjorde för de 
organisatoriska skillnaderna mellan universiteten i de bägge länderna. 
Weber menade att för att kunna studera i Tyskland förutsattes en privat 
ekonomi. Tysklands studenter betalade under denna tid för sina studier 
och var i hög grad utelämnad till ansvarig professors godtycklighet. I 
USA däremot var universitetssystemet uppbyggt enligt ett byråkratiskt 
förhållningssätt, där studenter fick en anställning som gav en ekonomisk 
trygghet men när de inte presterade tillräckligt bra kunde de förlora sin 
tjänst. USA hade under seklets början ett meritokratiskt system medan 
Tyskland var kvar i ett mera patiarkalt system. 

För Weber var all kunskap socialt relativ (Jfr Sunesson 1974). Veten
skapliga sanningar förändras, det som en gång togs för sant kan vid en 
senare tidpunkt visa sig vara felaktigt. De val av studieobjekt som en 
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forskare gör utgår alltid från nutidens värden, något som inte behöver 
betyda att studien förlorar i objektivitet men resultaten kan däremot min
ska ifråga om intresse. 

Max Weber (1983) hävdade att samhähsutvecklingen går mot en ökad 
rationahsering av både det individuella och det samhälleliga handlandet. 
Människorna uppfattar att vetenskapen i motsats till magin och mystiken 
kunde utforska verkligheten genom vetenskaphg kunskap och tänkande. 
För människorna innebär rationaliseringsprocessen att de blir medveten 
om sina handlingar. 

Weber skiljer mellan fyra typer av handlingar; målrationell 
(Zweckrational), värderationell (wertrational), affektiv (affektuell) och 
traditionell. 

Affektivt handlande eller känslomässigt handlande innebär att aktö
rens handlande är instinktivt känslomässig. Det traditionella handlandet 
står för seder och bruk och vad konventionen påbjuder. Dessa bägge ty
per av handlingar sker helt automatiskt utan reflektion (Lundqvist, 
1983). 

Weber skiljer mellan två typer av rationell handling, dels målratio-
nellt handlande, som innebär att handlingen är orienterad mot ett mål, 
dels värderationell handling som innebär att handlingen har ett värde i 
sig. En handling betecknar Weber som "rationell" när den är orienterad 
mot ett medvetet och entydigt mål eller värde samt använder sig av de 
medel som det finns kännedom om och som bäst leder till målet eller 
uppnåendet av värdet. Rationell är relaterat till aktörens kunskaper och 
inte i observatörens kunskaper. En handling kan vara rationell för den 
som utför den mot bakgrund av dennes kompetens och kunskaper. Det är 
viktigt att poängtera att Weber menar att det är mycket sällan som en so
cial handling enbart är mål- eller värderationellt, det är ofta en blandning 
av dessa handlingstyper med övertoner av det ena eller det andra. Män
niskor måste ständigt överväga konsekvenserna av att vissa medel måste 
användas för att uppnå vissa bestämda mål men människorna måste även 
prioritera mellan ohka mål. 

Människornas handlande styrs, enhgt Weber, alltmer av instrumen
tella övervägande och ett kalkylerbart beteende där den praktiska nyttan 
av handlingen vägs in. För att få en förståelse av verkligheten utvecklas 
en metodisk strävan att uppnå bestämda givna mål genom allt exaktare 
beräkningar av de adekvata medlen. Det är målrationellt handlande som 
i första hand dominerar i de västerländska kapitalistiska samhällena och 
har spritt sig till olika samhällssektorer. 

I inledningen till "Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 
(1978)" tar Weber upp en rad fenomen som är utmärkande för det väs
terländska rationella förhållningssättet och visar på att det som är karak
täristiskt för Västerlandet saknas i de hebreiska, indiska och kinesiska 
kulturerna. Det finns en rationahtet i dessa länder men det är inte den in-
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strumentella rationaliteten byggd på teknologi utan snarare en värdera
tionalitet. Ett tydligt sådant exempel är den islamska religionen där vär
derationalitet är det centrala. De skillnader som finns enligt Weber är de 
som rör musiken, konsten, juridiken, den statliga byråkratins rationella 
uppbyggnad, de vinstorienterade kapitalistiska företagen och en produk
tionsteknik som baseras på namrvetenskap. Det målrationella handlandet 
blir det som överväger över affektivt och traditionellt handlande. 

Målrationalitet har också kommit att dominera över värderationahetet 
något som visar sig genom en formell (teknisk) rationalitet. Weber skil
jer dessutom mellan formell (teknisk) och materiell rationalitet, där det 
senare står för i vad mån handlingars resultat överensstämmer med män
niskors behov. Formell eller teknisk rationahtet betyder att med till
gängliga medel nå ett mål så snabbt som möjhgt Albrow sammanfattar 
innebörden av rationaliseringsprocessen på följande vis. 

"Där ett samhälles värden och trossatser var upplysta av logik, 
beräkning och vetenskapligt kunnande, där med andra ord ratio
naliseringsprocessen hade gått framåt, där, menade Weber, 
kunde byråkratin blomstra" (1972 sid. 69). 

När Weber analyserade byråkratiseringen i samhället är rationalitet och 
rationalisering två centrala begrepp. Det är svårt att hitta några exakta 
definitioner över vad Weber syftar på. Men i "Den protestantiska etiken 
och kapitalismens anda" (1934/1978) definierar Weber rationellt förvär
vande av kapital med "att det är anpassat till en systematisk användning 
av ting eller personers prestationer som förvärvsmedel (sid.9)" för att 
uppnå målet som är mervärdet. Rationahtet innebär också att kalkylera 
och att mäta det uppnådda resultatet med investerat kapital, det vill säga 
att bestämma graden av rationalitet58. Människorna handlar medvetet och 
planmässigt enligt vissa bestämda normer och värderingar som inte utgår 
från vidskeplighet eher traditionens okränkbara regler. Begreppet 
rationalitet får en funktionell betydelse, det vill säga en handling skall 
fylla ett visst ändamål. 

De vinster som människorna uppnår med ett rationellt förhållningssätt 
är dels en frihet att välja, dels att människans möjligheter till individuell 
rörelsefrihet och möjhghet att själv ta ansvar för rätta mål och medel 
ökar. Men det finns också en baksida som utgörs av hvet i byråkratin, 
där medlet kan bli ett självändamål och människorna blir fångade i orga
nisationen. Weber menar att människan kan förlora orienteringen i livet 
och uppleva en avsaknad av mening med livet men också förlora sin fr i -

Kerstin Lindskoug (1979) har utgått från inledningen av Webers uppsatser om världsreligionernas eko
nomiska etik, när hon "isolerar" begreppet rationalitet. "....Rationalisering (är), en tilltagande systema
tisk behärskning av verkligheten med hjälp av allt mer precisa, abstrakta oegrepp" (sid. 136). Rationalise
ring är också "en metodisk strävan efter uppnåendet av bestämda, givna praktiska mål genom allt exak
tare (präzisere) beräkning av de adekvata medlen" (sid. 136). 
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het när samhället byråkratiseras59. 
Det byråkratiska systemet är formellt sett ett rationellt system men är 

samtidigt ur mänsklig synpunkt irrationellt därför att det inte svarar på 
enskilda mänskliga behov. Byråkratisering innebär en logisk, kalkylerbar 
administration. Arbetsuppgifterna löses via teknik på ett snabbt, exakt, 
entydigt, enhetligt och med ett kontinuerligt förfaringssätt. Ärenden 
handläggs på ett objektivt och sakligt kompetent sätt av utbildade tjän
stemän. Objektiv handläggning definierade Weber som "..i första hand 
handläggning "utan anseende till person" och enligt förutsebara regler. 
"Utan anseende till person" är även "marknadens" lösenord och maxi
men för tillgodoseende av all rent ekonomiska intressen överhuvud taget 
(1987 sid. 73). 

Weber hävdade att byråkratisk administration är överlägsen alla andra 
former av administration på grund av att den är uppbyggd av fackkun
skapen, främst då den tekniska och ekonomiska kunskapen. Byråkratin 
bhr rationell på grund av att auktoritetsutövning sker genom kunskap. 
Weber hävdade att det saknar betydelse om den ekonomiska verksam
heten är organiserad på kapitalistisk eller socialistisk basis. I ett socialis
tiskt samhälle skulle byråkratins betydelse snarare bli ännu större än i ett 
kapitalistisk samhälle för att kunna uppnå samma tekniska effektivitet. I 
större organisationer är alla underkastade byråkratisk kontroll. Byråkra
tin påverkar alla människor, både de som arbetar i byråkratin och de som 
behöver ta del av byråkratins tjänster. Det byråkratiserade samhället är 
för Weber ett oundvikligt öde, där människorna berövas sin mänsklighet, 
och endast kan förverkliga delar av sig själv. Kulturmänniskan upphör 
att existera och in träder organisationsmänniskan som är slav under den 
rationella byråkratiska ordningen. För att komma undan den byråkratiska 
administrationen är den enda lösningen, enligt Weber, att samhället går 
tillbaka till en småskalig organisation inom de politiska, ekonomiska och 
religiösa områden. Samtidigt som kapitalismen (likväl som socialismen) 
är beroende av byråkratin, utan byråkratin skulle den inte kunna existera. 
Kapitalismen och socialismen är i behov av en effektiv och kalkylerbar 
administration men kapitalismen är i sin tur också en förutsätming för 
den byråkratiska administrationen som via kapitalismen erhåller de nöd
vändiga pengarna för sin existens. 

Idealtypen - en metod 

För Weber är idealtypen som metod utmärkande för social- och kultur-

Göran Dahl beskriver Webers analys av det moderna samhället med orden "Tanken på världen som en 
järnbur vittnar om att Weber lokaliserar en dialektik i rationaliseringsprocessen, eller med Horkheimers 
och Adornos ord: i upplysningen (Horkheimer/Adorno 1981). Denna dialektik har sin upprinnelse i att 
de medel som använts för att uppnå ett visst mål själva har blivit till mål. Den kapitalistiska verksamhe
ten, den byråkratiska rutinen m.m, som till en början var medel för målet "det goda livet" bhr till mål, 
självändamål (1990 sid. 73). 
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vetenskaper. En idealtyp är liktydigt med att abstrahera något ur verklig
heten, där vissa aspekter väljs ut och framhävs ensidigt på bekosmad av 
andra. Idealtypen är orealistisk men förklarar avvikelser i verkligheten 
som fodrar förklaringar och bhr därmed hypotes- och teorigenererande. 
Den är generaliserande och kan tillämpas när och var som helst och är 
inte bunden till tid eher rum. Idealtyp är ett svårdefinierat begrepp som 
har definerats på olika sätt, både som modell och teori. Webers idealty
piska beskrivning av den byråkratiska organisationsformen och tjänste
mannakåren beskrivs av Hellevik (1987) som teoretiska modeller. Ide
altyp är varken en modell eher en teori, en modell är ju att betrakta som 
en förenkling av verkligheten och teorier är ett system av axiom, defini
tioner, lagar, hypoteser och fakta som har en väl uppbyggd begreppsap
parat. Både modeller och teorier avser att beskriva eher förklara verklig
heten, något som inte är avsikten med idealtyper. En idealtyp är inte rea
listisk utan skall jämföras mot den verklighet som avses att studeras. 
Den idealtyp över byråkratin som Weber utvecklade är en teoretisk kon
struktion som sammanför typiska drag i en organisation, men har inte 
någon exakt motsvarighet i verkligheten. Weber anger olika karaktäris
tiska kännetecken som är utmärkande för en byråkrati och det är att det 
finns; 

Fasta kompetensområden, 
en tjänstehierarki och instansordning, det vill säga att det finns 
myndigheter som är över- och underordnade, varvid de högre 
kontrollerar de lägre. 
Ämbetsutövningen baseras på skrivna dokument och benämns 
akter. 
Rekryteringen av anställda görs efter utbildningskompetens. 
Ämbetet är ett heltidsarbete. 
Ämbetsutövningen följer vissa bestämda regler som kräver inlär
ning men också specialkunskaper i t ex juridik (se Weber, 
1922/1987 sid. 158-60). 

Weber utvecklade även en idealtyp över den totala förvaltningsstaben 
som består av; 

enskilda tjänstemän eller ämbetsinnehavare som är personligen 
fria och endast lyder under den formella, sakliga ämbetsplikten, 
organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner. 
Det finns ett definierat kompetensområden för ämbetena, inneha
varen är kontraktsanställda på basis av formella kvalifikationer 
såsom examina eller annan prövning. 
Innehavaren har reglerad lön i pengar och har ämbetet som enda 
eller huvudsakliga yrke. 
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Det finns en reglerad befodringsgång och de är personhgen 
skilda från förvaltningsmedlen, det vill säga äger dem inte, 
samt upprätthåller en sträng och enhetlig arbetsdisciplin och 
kontroll (se Weber, 1922/1983 sid. 149-150). 

Byråkratisk administration 

Hur en verksamhet organiseras beror på vad organisationen har för mål
sättning med sin verksamhet. I en mindre intresseförening, t ex en hem-
och skola förening torde en byråkrati vara olämplig men för en politisk 
organisation på central nivå är en byråkrati en nödvändighet. Byråkrati 
och kamratsidealet representerar två skilda poler. Kamratsidealet eller 
den kollektivistiska organisationen innebär en avsaknad av hierarki, en 
informell social samvaro och ett minimum av regleringar genom arbets
fördelning och övervakningar (Abrahamsson 1986). 

Den byråkratiska administrativa formen innebär hierarki, formell 
samvaro och regler och bestämmelser. Byråkratier är mest vanhga bland 
pohtiska organisationer. Weber menade att för att kunna få en funge
rande stadig förvaltning krävs en fungerande administration och då är 
den byråkratiska formen den mest effektiva ur materiell (teknisk) och 
ekonomisk synpunkt. 

Primärkommuner och landstingskommuner är offenthga och pohtiska 
organisationer som har administrativa staber av tjänstemän som har till 
uppgift att förbereda och verkställa de pohtiska besluten. En organisa
tion är en social relation som antingen är sluten eher reglerar tillträdet 
för utomstående. Föratsättriingen är dock att dess regler övervakas av 
särskilt utsedda personer som är en chef eher en administrativ stab. 
Dessa har till uppgift att övervaka att organisationens regler följs och 
dessa personer representerar i sin tur organisationen (Max Weber 1983 
sid. 34). 

Organisationens huvudmannagrupp är den grupp som har den kon
stitutionella rätten att tillsätta eller avsätta exekutivgruppen. Det kan 
vara kapitalägare, medlemmar i ett politiskt parti eller en annan organi
sation eller väljare. Exekutivgruppen är de som finns inom organisatio
nen och verkställer arbetet. Exekutivgruppen kan också ha, enligt orga
nisationens regler, permanent eller för viss tid, eller för vissa fall, an
tingen ha tilldelats eller har vissa bestämda uppgifter. Hur administratio
nen sker och vilka kunskaper personalen har beror på hur auktoriteten 
legitimeras. En auktoritetsorganisation är för Weber detsamma som en 
förvaltningsorganisation och den är också en ekonomiskt verksam orga
nisation om den är ekonomiskt självständig. 

För Weber var byråkratisk administration den mest effektiva av alla 
förvaltningsformer ur teknisk synpunkt, det betyder att nå ett mål via re-
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gier, faktakunskap och teknik. Den är överlägsen alla andra administra
tiva former när det gäller, precision, stabilitet, disciplin och tillförlitlig
het. Utvecklandet av byråkratin är av stor betydelse för utvecklandet av 
den moderna, västerländska staten. Kapitalismen kan inte existera utan 
byråkratin samtidigt som byråkratin är beroende av den ekonomi som 
kapitalismen genererar. Marknadsekonomin är oupplösligt förbunden 
med byråkratins framväxt. Byråkratin är också beroende av att de kom
munikationstekniska betingelserna fungerar, som järnväg, flyg, telefon, 
datorer med mera. För som Weber uttryckte det; 

"Men inget land och ingen tidsålder har någonsin på samma sätt 
som Västerlandet erfarit det absoluta och fullständiga beroendet 
för hela sin existens, för livets tekniska, politiska och ekonomiska 
villkor av en fackutbildad ämbetsmannaorganisation. De mest 
betydelsefulla funktionerna i samhällets vardagsliv har lagts i 
händerna på tekniskt, kommersiellt och framför allt juridiskt 
skolade statstjänstemän (1978 sid. 8)." 

Byråkratisering av arbetslivet innebar att arbetets organisation förändra
des från en småskalig organisation, delvis byggd på amatörism, till en 
arbetsorganisation hierarkiskt uppbyggd och med en enkelriktad kom
munikations- och beslutsstruktur där auktoritetsutövning skedde genom 
kunskap. 

Rekryteringen till positioner i arbetslivet bygger på prestation och 
formella kvalifikationer. Den byråkrati som finns i det västerländska 
samhället är den legal-byråkratiska förvaltningsformen. Det är en orga
nisationsform som bygger på centralt beslutade, enhetliga och precisa 
lagregler. För Weber var det främst juridiskt skolade och fast anställda 
tjänstemän som skulle arbeta inom förvaltningen. Den byråkratiska för
valtningsformen är knuten till uppkomsten av den västeuropeiska rätts
staten. 

Legitimiteten för förvaltningen är att det finns generella lagregler som 
är utformade så att lika fall behandlas lika. Det skall gå att förutse re
glernas verkan, det får inte ske en godtycklig bedömning, som innebär 
att bedömningarna varierar beroende på person. Den enskilde medborga
ren kan ha uppfattningen att exempelvis hemtjänsttaxan är för hög men 
trots allt kan den enskilde förutse hur det påverkar dennes privata eko
nomi. Det viktigaste i en byråkrati är att reglerna är förutsägbara för 
medborgarna. I den gamla fattigvårdsförordningen från 1853 fanns det 
en godtycklighet i reglerna över fattigvård, något som skall jämföras 
med senare sociaUagstiftning (jfr Rothstein, 1991). I mitten av 1800-talet 
var det att betrakta som en skam att behöva hjälp från samhället, det var 
en hjälp som byggde på godtycke hos givaren. De som behövde hjälp 
från samhället kunde inte veta hur hjälpen skulle komma att bli. Ett fat
tighjon som gick på rote, och fick mat och husrum hos en bonde, kunde 
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ha turen att komma till en rik bonde men kunde lika gärna komma till 
någon som hade det sämre ställt och då blev hjälpen därefter. Det fanns 
ingen likhet inför lagen för dessa som behövde hjälp från kommunen. 

För en äldre och handikappade som behöver hjälp av den kommunala 
hemtjänsten finns det regler och bestämmelser över vilken service den 
enskilde kan erhålla, det i sin tur beror på vad den enskilde anses vara i 
behov av. Hemvårdsarbetet har utvecklats till en byråkrati. 

En väldokumenterad nackdel med byråkratin är dess avsaknad av 
flexibilitet, det är svårt, näst intill omöjligt, att förändra bestämmelserna 
direkt när behoven förändras. En orsak är att reglerna syftar till att skapa 
en enklare tillämpning men kan genom sin enkelhet bh obegripliga för 
de som är berörda av dem (Ahrne 1989). Ett sådant exempel var när 
bostadsbidragen beviljades på den deklarerade årsinkomsten, ett eller två 
år före aktuell ansökan. När sökande behövde bostadsbidrag kunde an
sökan avslås på grund av för hög inkomst ett år tidigare. Samtidigt som 
denna avsaknad på flexibilitet är en förutsättning för byråkratins exi
stens, reglerna skall kunna förutses och då behövs det en viss stabilitet i 
regelutformningen. Det skulle förmodligen skapa en orimlig arbetsbörda 
för tjänstemännen om reglerna och bestämmelserna ständigt skulle för
ändras, och för de som omfattas av reglerna skulle det innebära en kon
stant osäkerhet om vad som gäller. Det här innebär att en byråkrati inte 
nödvändigtvis uppnår de pohtiska mål som anges, men vad den uppnår 
är vad Weber kallar en formrationell överensstämmelse60. Om det leder 
till att de uppställda målen nås blir en fråga om hur väl reglerna är till 
det mål som finns för verksamheten. Problem av denna karaktär har 
bland annat social verksamhet, där ett försök till lösning har blivit att gå 
från detaljstyrning till ramlagstiftning. 

Ramlagstiftningen innebär teoretiskt att kommunerna har ett större in
flytande över tillämpningen men det innebär också att klienterna ges en 
ökad möjlighet att överklaga besluten. Handlingsutrymmet kan begrän
sas för kommunerna av prejudicerande domar. 

Det är av betydelse att tjänstemännen besitter ett visst mått av auto
nomi i sin relation till den beslutet gäller. I en byråkrati skall lagstift
ningen följas oavsett om tjänstemannen handlägger frågor som berör 
nära vänner eller om det är ärenden som rör fullständigt obekanta perso
ner. Det är av stor vikt att tjänstemannen respekterar de lagar och be
stämmelser som gäller. För att tjänstemännen skall följa de uppställda 
reglerna gäller det att underordnade tjänstemän kontrolleras av överord
nade som i sin tur kontrolleras av en annan myndighet. Inom en kommu
nal förvaltning som socialförvaltning kontrolleras tjänstemännens arbete 
av överordnade chefer och av den politiska nämnden som socialnämnden 
men också av kontrollmyndigheter som länsstyrelse och socialstyrelse. 

Lee/Newby (1986) skriver att "Needless to say it is formal rationality which is the distinguishing mark 
of modern "Bureaucratic" systems of administration (sid 194). De referar även till Albrow som också 
pekar på att byråkratisk administration innebär en formell rationalitet. 
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Nu går det inte att klumpa ihop byråkrater till en enhetlig grupp, utan 
det finns skillnader beroende på om de arbetar direkt med människor 
som t ex sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänsten. De som ar
betar konkret med klienter kan betecknas som närbyråkrater, andra tjän
stemän är s.k. fjärrbyråkrater som i princip aldrig har kontakt med 
klienter (Lundqvist, 1988). Michael Lipsky (1980) benämner de tjänste
män som arbetar nära klienter som en street-level-bureaucracy, en 
svensk översättning är gräsrotsbyråkrater (jfr Ahrne, 1989). Roine Jo
hansson (1992) diskuterar i sin avhandling "Vid byråkratins gränser" de 
skilda begreppsdefinitioner som finns över byråkrati. Johansson menar 
att byråkrati är ett organisationsteoretiskt begrepp och ett socialt begrepp 
samt ska ses som en beteckning på en knippe variabler som inte med 
nödvändighet behöver samvariera. Johansson beskriver Peter och Bir
gitte Bergers definition av det specifika i att vara klient, som innebär att 
"den underliggande klienterfarenheten beträffande all byråkrati kan 
beskrivas som "upplevelsen att bh hanterad". Det innebär att individen 
"behandlas som ett nummer" av byråkratin (sid. 36). 

Det är offenüigt anställda tjänstemän som arbetar direkt med klien
terna i sitt dagliga arbetet. Dessa tjänstemän har en större handlingsfrihet 
i sin yrkesutövning, men det är en handlingsfrihet som samtidigt kan re
sultera i en konflikt för tjänstemännen till det större byråkratiska system 
som de tillhör. I den direktkontakt som tjänstemännen får med klienter 
uppstår situationer när byråkratiska regler och bestämmelser blir i prin
cip omöjliga att genomföra och då krävs det en annan typ av kunskap för 
att de skall kunna utföra sitt arbete. Det här går även att överföra på 
svenska förhållanden där tjänstemännen i mellanställning, till exempel 
hemtjänstassistenter inom socialförvaltningen, arbetar under liknande 
förhållanden. De överordnade cheferna saknar en direktkontakt med 
klienterna medan hemtjänstassistenternas arbete i hög grad utgörs av en 
nära kontakt med klienter. Både hemtjänstassistenter och distriktssköter
skor är två yrkeskategorier som ingår i var sin byråkrati. Deras äm
betsutövning baserar sig på skrivna dokument och benämns ärendeblad 
(akter) för hemtjänstassistenterna och sjukvårdsjournaler för distrikts
sköterskorna. Distriktsläkarna är på liknande sätt en yrkesgrupp som ut
gör en del av en byråkrati. Deras arbete baserar sig också på skrivna do
kument och benämns medicinska journaler. Skillnaden är dock mellan 
dessa tre yrkesgrupper att läkaryrket är en medicinsk profession och de 
har ett kunskaps- och yrkesmonopol. Läkarens yrkesutövning sker inom 
ramen för deras medicinska profession, det vill säga vetenskap och be
prövad erfarenhet. 

Weber uppfattar att frågan vem som kontrollerar den existerande byrå
kratiapparaten i den politiska organisationen är av betydelse för demo
kratins genomförande. Weber menar att den kontroll en icke fackkunnig 
politiker kan uppbära är ringa i förhållande till den högste ämbetsman-
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nen, som är överlägsen den icke fackkunnige politikern, då det gäller att 
genomdriva sina intentioner. För Weber handlar det om demokratins 
existens, politiker är folkvalda och är ytterst ansvarig för de beslut som 
tjänstemännen genomför. Den kritik som kan riktas mot Webers byrå
kratimodell är bland annat att den saknar det som är en självklarhet idag, 
nämligen facklig organisering, medbestämmande och strejkrätt (Furåker 
1987). Kritiken är nog helt riktig och kan dessutom utvidgas till att We
ber inte tar några könsteoretiska hänsynstaganden. De tjänstemän Weber 
pratar om är män i den stadiga statsapparaten. Trots dessa "brister" är 
Webers byråkratimodell fortfarande relevant och har en allmängiltighet 
även för vår tids byråkratier. Det centrala med Weber är dock ändå att 
han fångar något som är tidstypiskt för hela seklet nämligen den rationa
liseringsprocess som pågår. 

Från riksdagsbeslut till verkställighet 

Regering och riksdag är de politiska organ som representerar medborg
arna och vars beslut skall verkställas i olika myndigheter. Det händer 
dock en hel del på vägen från ett politiskt beslut har fattats till dess be
slutet är verkställt. Själva genomförandefasen är inte oproblematisk det 
visar bland annat olika studier i implementationsforskning. 

Det är huvudsakligen statsvetare som har studerat vad som händer när 
pohtiska beslut skall verkställas. De har kan man säga inmutat ett speci
fikt forskningsområde. Implementeringsproblemet innebär att pohtiska 
beslut inte genomförs så som beslutsfattarna har planerat. De två stats
vetarna Jeffrey Pressman och Aaron Wildavsky anses bland statsvetare 
vara de som introducerade implementationsforskningen. De publicerade 
år 1973 "Implementation" som är en klassiker inom området. Under de 
senaste 20 åren har implementationsforskning utvecklats och debatten 
har bland annat kommit att handla om beskrivning, metoder och rekom
mendationer för genomförandet av pohtiska beslut (Premfors 1989). Det 
implemationsforskarna pekar på är att ett politiskt beslut som tas av re
gering och riksdag och sedan verkställs av offenüiga myndigheter förän
dras både till innehåll och inrikming. Det pohtiska beslutet tas om hand 
av olika myndigheter som tolkar beslutet för att sedan vidarebefodra det 
till nästa instans. Det verkställande organet måste också utarbeta ett 
konkret tillämpningsförfarande för att beslutet skall kunna omsättas i 
verkligheten. Genom detta handläggningsförfarande sker det förän
dringar av de politiska intentionerna. 

För socialtjänsüagen kan t ex ett beslut överklagas till länsrätt, kam
marrätt och slutligen länsrätt och i alla dessa instanser kan det kommu
nala beslutet omprövas och ges ett annat innehåll. Det här visar på att 
genomförandet av ett riksdagsbeslut inte är oproblematiskt (jfr Premfors 
1989). Det här representerar ett av många perspektiv på implementa-
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tionsforskningen, det är dock en forskning som har pågått inom den 
statsvetenskapliga disciplinen under ca 20 år och det har resulterat till 
flera inriktningar av implementationsforskningen. 

Premfors (1989) skiljer mellan vad han kallar ett uppifrån-och-ner-
perspektiv och ett nerifrån- och upp-perspektiv. Uppifrån-och-ner-per-
spektivet utgår från att formella beslut har stor betydelse för genomfö
randeprocessen, analysenheten är de formella politisk-administrativa 
hierarkierna. Perspektivet nerifrån-och-upp problematiserar framförallt 
policyprocessen och har som analysenhet implementationsstrukturen 
som utgör delar från både offentliga respektive privata organisationer. 
Det är deltagarna som tolkar pohcyn snarare än det som anges i formella 
beslut. Premfors pekar på att den största skillnaden mellan dessa per
spektiv torde vara metoden. Benny Hjern är en forskare som represente
rar ett nerifrån-och-upp-perspektiv och arbetar induktivt, vilket innebär 
att forskaren kartlägger huvudsakligen via intervjuer vilka aktörerna är 
och hur de ser på pohcyproblemet. 

Vilken betydelse har då implementationsforskningen för denna stu
die? En viktig utgångspunkt är att det finns en lagstifming som anger att 
de bägge organisationerna skall samverka och samordna sina respektive 
verksamheter. Lagstiftningen legitimerar att personalen skall samverka 
men det är också av betydelse att samverkan sker inte bara på grund av 
formell skyldighet utan det sker också ett informellt samarbete mot bak
grund av att de arbetar med samma patienter eher klienter. Kontakten 
mellan personalgrupperna finns oavsett deras skyldighet att samverka 
enligt lagen. Huvudsyftet med denna studie är att beskriva och analysera 
relationerna mellan socialt utbildad personal och sjukvardsutbildad per
sonal. Avsikten med studien är inte att mäta i vilken utsträckning ett po
litiskt beslut har genomförts, utan vad som händer och vilka konsekven
ser det får när de bägge personalgrupperna har kontakt med varandra. 
Det är processen som studeras och inte hur eller om målet uppnås med 
lagstiftningen. Vad implementationsforskning däremot tydliggör är att 
de politiska intentioner som finns om samverkan förändras på verkstäl
lighetsplanet (Hjern 1983, Premfors 1989, Rothstein 1991). 

Offentliga myndigheters ansvarsfördelning 

Socialtjänstlagen (1982), Hälso- och sjukvårdslagen (1983) är två lagar 
som har antagits av riksdagen, med Ädel-reformen (proposition 
1990/91:14) följer förändringar i både HSL och SoL. SoL betonar att 
kommunerna är ytterst ansvarig för sina invånare. I den första paragrafen 
anges att socialtjänsten skall främja människans rätt till ekonomisk och 
social trygghet. Hälso- och sjukvårdslagen anger att varje landstings
kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är bosatta 
inom landstingskommunen. Hälso- och sjukvårdslagen tar också upp att 
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den kommunala hälso- och sjukvården skall tillse att det finns personal 
som kan ge god vård. Kommunen är skyldig att anställa en sjuksköterska 
som skall svara för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare 
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar 
det (HSL paragraf 24). Lagstiftningen utgör ett sätt att styra utveck
lingen, framförallt anger lagstiftningen de riktlinjer som primärkommu-
ner och landstingskommuner har att följa. Både SoL och HSL är ramlag
stifming som inte detaljreglerar kommunernas eller landstingens verk
samhet. Det ger möjligheter för kommunerna att göra prioriteringar och 
bestämma tillämpningen av lagstiftningen. Klienterna har dock möjlig
het att överklaga socialtjänstens beslut, och kommunen kan tvingas än
dra sina bestämmelser, vilket inskränker kommunens självstyre. 

Staten har det direkta förvaltningsansvaret för vissa uppgifter på riks-, 
regional- och lokal nivå och bestämmer även ramarna för primärkom
munernas och landstingskommunernas uppgifter. Fördelningen av sam
hällsuppgifterna mellan statliga och primärkommunala organ har genom 
åren varierat. Förändringar har skett där vissa uppgifter har förstatligats 
och andra har kommunaliserats. Staten har det övergripande ansvaret för 
kommunikationer, som att bygga vägar och broar. Landstingen har fått 
uppgifter som kräver ett befolkningsunderlag som de flesta primärkom
muner inte klarar av, exempelvis hälso- och sjukvården som är lands
tingens huvudsakliga uppgift. De ansvarar även för viss utbildning, kul
tor, social verksamhet (familjerådgivning) och näringslivs- och utveck
lingsfonder. 

Primärkommunerna ansvarar för socialtjänsten, skolan, bostäder, ren
hållning, fritid, det lokala vägnätet med mera. Landstingen hade tidigare 
ansvaret för hemsjukvården och lokala sjukhem men i och med Ädel-re
formen övertar primärkommunen dessa arbetsuppgifter. Det är ett beslut 
som regering och riksdag har fattat, det är ett beslut som är fattat på 
central nivå av en parlamentarisk majoritet. 

Den primärkommunala hemtjänsten finansieras i första hand genom 
kommunala skatter, år 1985 var finanseringen för social hemtjänst 54 
procent och ålderdomshem 70 procent. Landstingskommunerna bidrog 
till den sociala hemtjänsten med 8 procent och 7 procent till ålderdoms
hem. Staten finansierade endast den sociala hemtjänsten med 28 procent 
Övrig finansiering skedde via avgifter från de enskilda. Landstingets er
sättningar var den ersättning som utgick för hemsjukvård och långtids
sjuka på ålderdomshem. Statsbidrag utgår fr o m år 1989 även för ålder
domshem (SCB 1991). 

Det finns ett samband mellan vad staten beslutar och vad primär
kommuner och landsting skall ansvara för. Det staten beslutar om hand
lar till stora delar om formella riktlinjer, såsom lagar och författningar. 
Staten anger de yttre ramarna för olika offentliga verksamheter men på
verkar även vad som sker på det lokala planet genom statligt stöd till 
olika verksamheter. Staten kan indirekt påverka utformningen av hem-
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vården genom att ge bidrag till olika kommunala åtgärder. I slutet av 50-
talet upphörde staten att ge kommunerna bidrag för byggande av ålder
domshem, resultatet blev att det blev i princip inga nybyggnationer. Yt
terligare ett exempel är när kommunerna under 80-talet fick statsbidrag 
för ombyggnation av ålderdomshem till servicehus, det fick som resultat 
att många kommuner byggde om sina gamla ålderdomshem till service
hus. Staten påverkar i dessa sammanhang den kommunala bostadspoliti
ken och kan via statliga subventioner förändra målsätmingen för hem
vården. Staten fattar beslut som kan få stora regionalpolitiska kon
sekvenser, både ekonomiskt och organisatoriskt, för primärkommunerna 
och landstingen. Det är primärkommunen och landstingskommunen som 
skall genomföra de förändringar som t ex Ädel-reformen medför. Staten 
kan påverka regionalpolitiken samtidigt som primär- och landstings
kommuner har ett relativt självstyre. 

Den lokala politiken ansvarar kommunen och landstingen själva för. 
Det är då som skillnader i kommunala bostadsbidrag, daghemstaxor, 
hemtjänstavgifter och sjukhemsavgifter kan skilja mellan primärkom
munerna. 

Från detaljreglering till riktlinjer 

Det som skiljer staten från andra organisationer är att staten är den enda 
organisationen som kan utöva legitim tvångsmakt över samhällsmed
lemmarna. Det är polismyndigheten som har till uppgift att utöva denna 
tvångsmakt och se till att våra lagar efterlevs av samhällsmedborgarna. 
De lagar som polismyndigheten har att följa är brottsbalken som innebär 
att polisen kontrollerar att människor följer gällande lagstifming. Det 
finns även en annan typ av lagstiftning som innebär både kontroll av 
människor samt bistånd till människor, så kallad ramlagstiftning. Det är 
en lagstiftning som främst finns inom primärkommunala eller lands
tingskommunala verksamheter. Det är en lagstifming som anger de poli
tiska intentionerna med vår socialpolitik och skall inte jämföras med 
brottsbalken. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som inte detaljreglerar utan anger rikt
linjer för kommunernas verksamhet. Kommunens tjänstemän har att 
följa socialtjänsdagen när de beslutar om olika biståndsinsatser för den 
enskilde, som kan gälla hemvård, boende och färdtjänst. Socialtjänsda
gen är basen för det sociala arbetet. Socialtjänsten ger anvisningar vilka 
rättigheter samhällsmedborgarna kan kräva av kommunen. När den en
skilde har rätt till sociala insatser så innebär det i sin tur vissa förpliktel
ser mot kommunen. 

Mot bakgrund av lagstiftningens betydelse för det sociala arbetet är 
det viktigt att besvara frågan vad ramlagstifming får som konsekvenser 
för den sociala verksamheten. 
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Delar av den offenüiga sektorn har att följa ramlagstiftning, exempelvis 
socialtjänsten och sjukvården. Ramlagstiftningen är en lagstiftiiing som 
har utvecklats under de senaste 20-åren, bakgrunden är delvis att det har 
tillkommit nya uppgifter inom bland annat socialtjänsten som kräver en 
annan lagstiftningsteknik. Den tidigare mera preciserade lagstiftningen 
blev snabbt inaktuell medan ramlagar avser att ge ett annat utrymme för 
de förändringar och den tilltagande komplexitet som finns i samhället 
(Hydén 1984, Hetzler 1985). 

Håkan Hydén (1984) beskriver vad som är kännetecknande för en 
ramlag, nämligen att den innehåller mål och riktlinjer för den verksam
het som den riktar sig till. En definition är6 1 "Med ramlagstifming förstås 
en lagstiftning som innehåller allenast grundregler och som kan utfyllas 
med specifierade föreskrifter. Ramnormerna är mer konstanta och av 
grundläggande natur: de uppställer mål och riktlinjer". Hydén menar att 
denna definition lämnar utrymme för kompletteringar från annat håll än 
genom regering och central förvaltningsmyndighet. Den slutsats som kan 
dras ur detta är att en lag som är ofullständigt normativ förutsätter kom
pletteringar, men ej nödvändigtvis med rättsliga regler. 

Hydén pekar på att det finns fördelar med ramlagstifming främst då 
ett utrymme för flexibilitet och en administrativ utveckhng och att ram
lagstiftningen underlättar samordningen mellan organisationerna. Med 
det menar han att ramlagstiftningen ger förutsätmingar att bygga upp 
administrativa system, där ramlagstiftningen kan utgöra ett instrument 
för att organisera verksamheten. De problem som finns med ramlagar, är 
enligt Hydén inte av rättsteknisk art utan mera av karaktären styrnings
tekniska och administrativa problem62. 

Antoinette Hetzler (1985) tar SoL som utgångspunkt i ett försök att 
påvisa nödvändigheten av social planering med ramlagar som verktyg. 
Ramlagstiftningen innebär inte, enligt Hetzler, bara en rättsteknisk fråga 
utan är i allra högsta grad även en värderingsfråga. Hon hävdar betydel
sen av att gå från detaljreglering till ramlagar och menar att det är en 
förutsättning för samhällsutvecklingen i övrigt. Men traditionellt och 
historiskt är ramlagstiftningen något nytt och oprövat för både tjänste
män och den enskilde medborgaren. Hetzler visar att rätten existerar 
både som formell processuell rättvisa och innehållslig reell rättvisa (jfr 
Hydén 1984). Vi har den senare formen i våra sociala rättigheter. Det 
finns en inbyggd motsättning i de sociala rättigheterna, när medborgarna 
har behov av dessa rättigheter blir både förvaltningsmyndigheterna och 
staten motpart till medborgaren när krav skall genomgå rättslig pröv
ning. Hetzler har utvecklat en modell över hur myndigheter förhåller sig 

6 1 Håkan Hydén citerar Sundberg ur, "Förvaltningsrärtslig tidskrift, 1982 sid. 55. 
6 2 En utförlig teoretisk - systematisk studie av ramlagstiftningen finns i Håkan Hydéns "Ram eller lag?", 

DsC 1984:12 s e j »s 
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till ramlagarna. 

1. Lagstiftaren, är norm givaren, dvs riksdagen. 

2. Den centrala förvaltningsmyndigheten, ex Socialstyrelsen är 
normförmedlare. 

3. Tillämpningsmyndigheterna är normtolkare, ex socialnämnden. 

4. Länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt är normjusterare. 

Hetzler hävdar att en föratsättning för att ramlagstifming skall fungera är 
att det finns en ideologisk samstämmighet mellan lagstiftare och tillämp-
are. När det blir problem vid tillämpandet av lagarna då är det besvärs
myndigheterna som måste fatta det avgörande beslutet Den tes Hetzler 
driver är att ramlagstiftning är ett nödvändigt stadium i rättsteknikens 
utveckling. Hon hävdar att ramlagstiftningen utvecklar ett ansvarsta
gande och aktivt handlande för både samhällsmedlemmarna och tjän
stemännen. 

För tjänstemännen i de bägge organisationerna landstingets primär
vård och kommunens hemtjänst finns det avgörande skillnader i den lag
stifming som reglerar verksamheterna. Karsten Åström (1988) tar i sin 
avhandling upp hur de bägge lagarna hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och socialtjänsdagen (SoL) har avgörande skillnader i sin tillämpning. 
HSL domineras av konstituerande regler, det vill säga regler om vem 
som får bedriva sjukvård och vilken fördelning som råder mellan det 
administrativa och det medicinska ansvarsområdet. "Verksamhetens le
gitimitet ligger inte primärt i korrekt tillämpning, utan i den professio
nella kompetensen, i första hand läkarens'(sid.ll8). Målet är att bota 
och behandla patienten så långt det är möjligt, i samråd med patienten 
och det finns krav på upplysning- och informationsplikt från läkaren. 
Målet styr verksamheten, inte normen, och resultatet bedöms efter hur 
målet har uppfyllts. "HSL anger ramar för hur sjukvården skall admi
nistreras och bedrivas men innehåller inte direkt handlingsregler eller 
materiella regler av den typ som vi finner i brottsbalken, dvs att givet en 
viss situation skall man handla på ett i regeln angivet sätt" (sid. 118). 
SoL däremot innehåller både materiella regler med rättsföljd, och även 
värdeangivelser som saknar rättsföljd. SoL har både ett myndighets- och 
ett individrättsligt perspektiv. Ramlagstiftningen har två funktioner att 
fylla dels som ett instrument för att förmedla pohtiska beslut via förvalt
ningsmyndighet dels för att ange gränser för individuella sociala rättig
heter. 

Skillnaderna mellan de bägge verksamheterna, landsting respektive 
kommun, handlar också om att den kommunala politiken finns lokalt 
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nära enskilda samhällsmedborgare, något som kan leda till att enskilda 
påverkar de pohtiskt beslutade insatserna. För landstingens verksamhet 
finns det dels en pohtisk del som rör administrationen av den landstings
kommunala verksamheten, det är en administration som avser att ge
nomföra de politiska besluten. Landstinget har också en sjukvårdsorga
nisation som arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet, det är en 
organisation som den enskilde samhällsmedborgarna inte kan påverka i 
någon högra grad. Vid val av politiska partier kan inriktningen och prio
riteringar av sjukvården förändras, och på så sätt kan den enskilde sam
hällsmedborgaren påverka sjukvården. Ramlagstifming innebär att lag
stiftningen går från entydighet till det mera diffusa. Ramlagar anger 
övergripande mål och riktiinjer och ger kommunen stor frihet att tolka 
vad dessa mål innebär för den enskilde. Ramlagstifming avser att öka 
möjligheterna för enskilda medborgare att samarbeta med tjänstemännen 
för att komma överens om ett behandlingsmål som både den enskilde 
och tjänstemannen kan ställa upp på. En viktig målsätming för både HSL 
och SoL är att ge utrymme för en kommunikation mellan olika parter, 
från lagstiftare till besvärsmyndighet. Det reser dock frågan om inte 
ramlagar kan medföra en ökad risk för tjänstemannavälde63? Social
tjänstlagen ger den enskilde rätt att överklaga kommunens beslut men 
den enskilde individen påbjuds också en färdig lösning på sitt problem 
av en samling experter, och förlorar delvis sin frihet och blir "fångad i en 
byråkrati". 

I detta sammanhang kan nämnas att Weber beskriver vad han kallar den rationella byråkratins "anda" 
och som uttrycker olika sätt att förhålla sig, med följande karaktäristika;" 1. Formalism, som befrämjas 
av alla som är intresserade av att trygga sina personliga livsmöjligheter av vad art de vara må, eftersom i 
annat fall godtycke skulle råda och eftersom formalism är det minsta motståndets väg. 2. Det finns en 
tendens, som Ull synes och delvis i verkligheten står i motsättning till ovannämnda, nämligen tendensen 
att tjänstemän handhar sina administrativa uppgifter utifrån en materiellt-utilistisk ståndpunkt i deras 
intresse, över vilka de utövar sin auktoritet. Men denna materiella utilism får som regel sitt uttryck i 
krav på motsvarande reglementen som i sin tur har en formell karaktär och i de flesta fall handhas for
malistiskt" (1983 sid. 154). 
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6. HEMVÅRDSARBETETS UTVECKLING UR ETT 
KÖNSTEORETTSKT PERSPEKTIV 

Vuxenomsorgen är ett arbete som sker både oavlönat och avlönat men 
också både privat och offentiigt. Stora delar av vad vi kallar den avlö
nade offenüiga vården har tidigare varit oavlönat privat arbete främst då 
för kvinnor. Under de senaste årtionden har nya yrkesgrupper tagit över 
allt fler uppgifter i offentlig vård och omsorg. Det är ett arbete som Lil
jeström och Jarup (1983) beskriver som kvinnornas förbannelse, ett ar
bete som inte tas riktigt på allvar på grund av att det har samma typ av 
innehåll som det oavlönade arbetet. De syftar då i första hand på det 
konkreta vård- och omsorgsarbetet som sjukvårdsbiträden och vårdbiträ
den arbetar med. 

Det har skett en arbetsdelning av arbetet i vuxenomsorgen. Dels vård
biträdena som arbetar direkt i de enskilda hemmen, samt en tjänsteman
nakår vars arbetsuppgifter är specialiserade och kräver särskilda admini
strativa kunskaper. Tjänstemännens arbete avskiljs därmed tydligare från 
det oavlönade arbetet jämfört med de arbetstagare som utför det konkre
ta vårdarbetet. Vuxenomsorg är ett reproduktivt arbete, där målsättning
en med omsorgerna är att utföra omsorgsinsatser samt sociala tjänster till 
äldre och handikappade boende i sina hem eller på kommunens institu
tioner. Begreppet reproduktion kan delas in i tre skilda analytiska nivåer 
- den samhälleliga reproduktionen, reproduktionen av arbetskraft och 
den mänskliga eller biologiska reproduktionen (Barret, 1982). Den om
sorg som äldre och handikappade ges är enligt denna indelning en 
mänsklig reproduktion. Det reser frågan om indelningen reproduktion 
och produktion slår fast en dikotomi som snarare bibehåller skillnaderna 
i arbetslivet, det vill säga mellan mäns och kvinnors arbete, än skapar 
förståelse för de bägge arbetenas betydelse? 

Det sker dock omfattande förändringar i vuxenomsorgen, både admi
nistrativt och organisatoriskt, som gör att det konkreta omsorgsarbetet 
förändras och utvecklas. Förändringarna får givetvis konsekvenser för 
personalen i hemvården och det påverkar i sin tur personalens samarbete. 
Omorganiseringen av hemvården har inneburit att kommunen har över
tagit huvuddelen av ansvaret för hemvården något som inte har lett till 
att samarbetet mellan kommunen och landstingens personalgrupper har 
minskat. Den snabba utvecklingen som sker av hemvården medför också 
oklara riktlinjer, arbetsuppgifter och otydliga yrkesroller för både sjuk
vårdspersonal och hemtjänstpersonal. 

Hur är samarbetet konkret organiserat i sjukvårdsarbetet och i hem
tjänstarbetet? I sjukvården har samarbetet organiserats och kanske fram
förallt omgivits med regler och formalia. Arbetet har organiserats på så 
sätt att sjukvårdsbiträden och undersköterskor arbetar i olika vårdlag. De 
har ett arbetsschema att följa. Vissa s.k. schematurer följs åt, det ger 
"naturliga" arbetslag, med bestämda arbetsuppgifter, de som arbetar på 
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förmiddagen tvättar och klär patienter med mera, schematuren avgör 
vilken arbetsuppgift arbetstagaren skall utföra. Andra saker som tyder på 
att samarbetet har formaliserats är att det finns särskilda tider för avrap-
portering. Information om patienternas tillstånd ges av den personal
grupp som slutar sin tjänstgöringstur till den personalgrupp som skall på
börja sin tjänstgöring. Under arbetet gång sker också en fortlöpande in
formation mellan personalgrupperna. Efter läkarronden delger sjuksköt
erskorna den övriga personalen på avdelningar vilka ändringar som skall 
ske för enskilda patienter. 

Rosmari Eliasson och Marta Szebehely (1991) tar upp att den kom
munala verksamheten har övertagit delar av den institutionella vårdens 
organisering och formalisering på ålderdomshem och servicehus. Arbe
tet på ålderdomshemmen följer ett bestämt schema, med fasta arbetstu-
rer. På vissa arbetsplatser skriver man meddelande mellan vårdbiträdena, 
ofta där den enskilde omsorgstagaren inte kan eller har svårt att kommu
nicera med vårdpersonalen (till exempel demens och talsvårigheter). Av-
rapportering sker på vissa ålderdomshem från nattpersonal till dagperso
nal, muntligt eller skriftiigt. Tjänstemännen för ärendeblad, inom sjuk
vården kallas det patientjournal, ett rapportsystem där tjänstemännen 
som har ansvaret för den enskilde kan ta del av ärendebladet. Det sker ett 
informationsutbyte med andra arbetstagare på samma arbetsplats men 
även med andra personalgrupper inom andra organisationer. Arbetet är 
präglat av ett rationellt förhållningssätt. Gardell m.fl (1979) menar att 
modellen har lånat uppslag från industrin, och kan beskrivas enligt lö
pande-band principen. Liljeström och Dahlström (1981) hänvisar till inre 
rationalisering av omsorgsarbetet och införande av tidsstudier. Det är i 
hög grad så arbetet är organiserat i de enskilda hemmen. 

Det är kvinnor som är i majoritet inom hemvården, hemtjänstassisten
ter 94 procent, vårdbiträden 94 procent, distriktssköterskor 98 procent 
och distriktsläkare 60 procent (SCB, 1992). Det saknas en "färdig" teori 
som beskriver och förklarar organiseringen av omsorgsarbetet som ett i 
huvudsak kvinnoarbete. Wahl, 1992 pekar på i sin avhandling att organi
sationsteorin är könsneutral och behöver kompletteras med ett könsteo-
retiskt perspektiv (jfr Lindgren, 1985). Den rationalistiska organisations
teorin har många fördelar men i likhet med andra organisationsteorier 
saknas det könsteoretiska perspektivet. Den rationalistiska organisations
teorin utgår från att människor oavsett kön har samma möjligheter och 
förutsätmingar i arbetet. Det är en utgångspunkt som innebär att köns
skillnaderna inte problematiseras. Hearn och Parkin (1983) pekar i sin 
studie på att kvinnor som grupp saknas i många organisationssociolog
iska studier. Genderperspektivet har inte problematiserats. Hearn och 
Parkin menar att när utgångspunkten är ett kvinnligt perspektiv på org
anisationer visar det sig snarare hur männen har organiserat sin makt, 
istället för att visa om kvinnorna har utvecklat andra typer av organi
sationsmodeller. 
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Olika könsteoretiska inriktningar och begrepp 

Vad betyder egentligen ett könsteoretiskt perspektiv? Varför är det vik
tigt att ha som utgångspunkt ett könsteoretiskt perspektiv i studier av 
kvinnoarbeten? 

Den första frågan måste ses mot bakgrund av den kvinnorörelse som 
växer fram i slutet av 60-talet och utgör en feministisk skolning för 
många kvinnor som kommer ut i arbetslivet under 70- och 80-talet 
(Holmberg och Lindholm 1990). Den bhr också ett riktmärke för många 
kvinnor som börjar på universitet och högskolor. Det är under 70-talet 
som könsforskningen etablerar sig på universitet och högskolor inom de 
flesta vetenskaphga disciplinerna, som litteraturvetenskap, historia, so
ciologi, pedagogik med flera. Det innebar inte att det utvecklades ge
mensamma och enhetliga teorier eller en gemensam begrepppsapparat 
bland kvinnoforskare. Det har nämligen utvecklats olika teoretiska per
spektiv i den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen. Det ge
mensamma torde dock vara att de forskare som använder begreppet kön 
eller genus (eng. gender) i sin forskning har som utgångspunkt att köns
aspekten har betydelse för hur verkhgheten beskrivs och vad som händer 
i relationerna mellan kvinnor och män. Svaret på den andra frågan är i 
stor utsträckning att kön utgör en ram för tolkningen av handlingar. Det 
könsteoretiska perspektivet utgör också en ram för att förstå hur om
sorgsarbetet har utvecklats till att bli i huvudsak ett kvinnoarbete. 

Det finns olika teorier som förklarar varför män och kvinnor lever 
och arbetar under skilda villkor. Vi har olika teoretiska inrikmingar, som 
i stor utsträckning är kopplade till de etablerade politiska ideologierna 
som socialism, marxism och liberahsm (Jaggar 1983, Jönasdöttir 1984). 
Genusforskningen utgör dock ett undantag. Det är inte den könsteore
tiska forskningen som först etablerade sig och sedan förde ut sina teorier 
om kvinnors ojämlika situation i samhället i förhållande till männen. 
Redan suffragettema i England som slogs för kvinnhg rösträtt i slutet av 
1800-talet banade väg för den kvinnorörelse som ånyo fick sitt uppsving 
under 60-talets studentrevolter. Radikalfeministerna som inte är direkt 
knuten till de etablerade politiska ideologierna utan är en egen politisk 
rörelse är den kvinnorörelse som kan sägas vara de som först etablerade 
sig under 60-talet (Barrett, 1982). Utgångspunkten är könsförtrycket, 
som innebär männens dominans över kvinnorna inom alla områden. Bar
ret hävdar att den feminism som finns idag har sitt ursprung från radikal-
feministerna som har anor från den feminism som uppstod under 1800-
talet i England. 

Feminismen har dock etablerat sig inom skilda vetenskapliga disci
pliner och har utvecklat teorier som avser att förklara män och kvinnors 
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skilda villkor i samhället. Det är teorier som använder sig av etablerade 
teorier och begrepp. Det finns också forskare som sociologen Dorothy 
Smith (1990) som hävdar att de etablerade vetenskapliga teorierna, 
främst då inom sociologin, inte är användbara utan att könsforskningen 
måste utveckla nya teorier för att fånga kvinnors verklighet. Smith är 
kritisk mot den rådande sociologin som hon anser är präglad av de sty
rande männen i samhället. Den sociologiska begreppsapparaten är ut
vecklad av manliga sociologer vars utgångspunkt är ett ovanifrån per
spektiv. Smith använder sig av traditionella begrepp men ser dem som 
"otta" begrepp, de är inte en förklaring utan det sker en process som le
der till en klass- och könsindelning. Det intressanta menar Smith blir att 
undersöka processen. Hennes ambition är att utveckla metoder för att 
göra den könsteoretiska forskningen möjlig, men hon har också en am
bition att utveckla en ny form av kunskap om samhället och de sociala 
relationerna. Utgångspunkten är en ståndspunktsinriktad teoribildning 
som söker kunskapens fundament i kvinnors konkreta och historiskt ma
nifesterade arbete. Smith hävdar att för att kunna återge kvinnors liv 
krävs att forskarna beskriver och analyserar verkhgheten från de stude
rades egen sociala position. Forskaren skall vara mitt i den situation for
skaren avser att begripliggöra. Det är vardagslivet "the every day life" 
som hon menar måste studeras. Män har varken kunskaper eher teorier 
för att kunna återge vad som sker i vardagslivet (Widerberg, 1993). 

Det här blir en fråga om perspektiv, en kvinna oavsett om hon är fors
kare eller ej är alltid delaktig i vardagslivet, det är hon som föder barn 
(undantag de barnlösa) och tillbringar mest tid med sina barn. Det här 
ger kvinnor som kön en särställning i förhållande till männen. Med en 
sådan utgångspunkt blir problemet att den epistemologiska utgångs
punkten är biologiskt grundad. Grundvalen för forskningen bhr i princip 
könsbunden, kvinnor anses ha en annan erfarenhet inom vissa specifika 
områden, framförallt inom vård - och omsorgssektorn. Det här leder en
ligt Smith till att männen antingen inte forskar kring vissa områden och 
när det sker är det från ett annat perspektiv än vad kvinnor gör. 

Begreppet makt 

Det finns ett centralt begrepp som i väldigt hög grad utgör navet kring 
många relationer, både privat och offentligt, nämligen begreppet makt. 
Grunden i många sociala relationer bygger på skilda maktförhållanden. 
Den ojämlikhet som råder mellan kvinnor och män är orsakat av skilda 
maktförhållanden. Makt som begrepp är en förmåga eller en egenskap 
som visar sig i en handling. Max Weber skiljer mellan auktoritet och 
makt. Auktoritet innebär att det finns en sannolikhet att en order med ett 
bestämt innehåll blir åtlydd av vissa bestämda personer. Weber definie
rar makt med betydelsen "sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i 
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en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror 
(1983 sid.37)". Makt är ett relationellt begrepp, makt kan endast utövas 
mellan individer eller grupper (Peterson 1989). 

Weber hävdar att det finns olika former av legitim auktoritet Den le
gitima auktoriteten kan baseras på, för det första rationella skäl som är 
legal auktoritet, en person har blivit vald till ett ämbete och får via äm
betet en legal auktoritet. För det andra en person kan inneha traditionell 
auktoritet på grund av att gamla traditioner är hehga, ett tydligt sådant 
exempel är kungen som ärver tronen och därigenom får en traditionell 
auktoritet. Sluüigen karismatiska skäl, där en person tilldelas en aukto
ritet på grund av sin exceptionella hehghet eller heroism eller föredöm
liga egenskaper. 

Gudmund Hernes lyfter fram intresse och kontroll som nyckeltermer i 
maktbegreppet och säger följande " för att analysera maktförhållanden 
måste vi samtidigt betrakta de olika intressen en aktör har, och den grad 
av kontroll han har över realiserandet av dessa intressen" (1975 sid. 
28). Hernes visar intressebegreppets betydelse för maktanalysen genom 
att påvisa följande samband. En aktörs makt reduceras i den utsträckning 
han kontrollerar det som inte är intressant för andra, och när andra aktö
rer kontrollerar saker som är av intresse för den enskilde. En aktörs makt 
reduceras när han har hten kontroll över de saker man skall besluta om, 
eller de procedurmässiga sidorna av förhandlingsprocessen. Samt när 
han har liten kontroll över vilka andra aktörer som skall vara med om att 
träffa beslut eller när han är förhindrad att deltaga i beslutsprocessen. 

Att inneha makt innebär möjhgheter att kontrollera, påverka eller 
styra andra. Stewart Clegg (1975) pekar på att makt inte är materiellt el
ler något som vi kan samla ihop och räkna. Makt är inte en sak, som en 
hund eller katt som vi kan peka ut och veta att det är rätt. Makten finns i 
strukturerna och i våra relationer, och visar sig genom vårt sätt att orga
nisera olika verksamheter. I alla organisationer finns ett system av mak
trelationer, både formella och informella regler som utvecklar en över-
och underordning. I en byråkratiskt organisation finns det inbyggt un
derordningsregler i den hierarkiska besluts- och ansvarshierarkin. 

Både kvinnor och män kan få igenom sin vilja trots motstånd, men 
det sker i hög grad på skilda arenor. Det finns skillnader mellan kvinnors 
utövande av makt och männens utövande av makt. Kvinnor utövar makt 
i det privata - i hemmet - i sin relation till make och barn. Medan män
nen huvudsakligen påverkar och utövar makt i det offentliga livet. 
Yvonne Hirdman (1987) hävdar att historiskt har kvinnors maktkälla 
alltid varit personlig och inte kollektiv. De innehar emotionellt kapital, 
något som inte kan omformas till socialt, ekonomiskt eller kulturellt ka
pital. Det finns skillnader mellan män och kvinnor i deras möjligheter att 
utöva makt - en skillnad som ger effekter på deras möjligheter att kunna 
påverka sin framtid. 

Arbetsmarknaden och politiken är historiskt männens arenor, så när 
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kvinnorna träder in på dessa arenor då är det på männens villkor. I orga
nisationerna finns en maktsstruktur som är sanktionerad via lagstifming 
och politiska beslut. Organisationerna är uppbyggda enligt en över- och 
underordningsprincip som innebär att när kvinnorna börjar arbeta i dessa 
organisationer blir deras positioner underordnade männens, formellt och 
informellt. Strävan finns i organisationen bland männen och även bland 
kvinnorna att stötta andra män för att bibehålla den relativa överord
ningen till kvinnorna (jfr Wahl 1992, Lindgren 1990). Arbetsmarknaden 
förutsätter att männen har kvinnor som ansvarar för deras privata och so
ciala liv, så att männen helt skall kunna ägna sig åt sin karriär. Det finns 
i organisationsstrakturen ett krav på männen som intar ledarpositioner att 
de helhjärtat skall ägna all tid och kraft åt sin karriär. De kvinnor som är 
i samma position har sitt sociala och privata liv att ta hänsyn till och får 
mindre tid över för karriär, alternativet bhr då att vissa tvingas välja bort 
familjelivet eher välja mellan familjeliv och yrkeskarriär. De män som 
är i karriären kan inte heller fritt välja att aktivt delta i både det sociala-
och privata hvet samtidigt som de gör yrkeskarriär. Om männen skall 
göra karriär måste de precis som kvinnorna delta på heltid i arbetslivet 
med ett familjeliv som får komma i andra hand. Arbetslivet är uppbyggt 
enligt en karriärmönster som gör att män och kvinnor för att kunna delta 
i karriären ständigt måste vara närvarande i arbetet Att plötsligt välja att 
vara hemma sex månader för att ta hand om sina barn kan få oanade 
konsekvenser för männen men också för kvinnorna64. Det finns däremot 
en skillnad mellan könen, männen har oftare fruar (eller flickvänner) 
som ställer upp för dem, kvinnorna har däremot inte i samma utsträck
ning make som ställer upp på ett likvärdigt sätt för att kvinnorna skall 
kunna göra karriär (jfr Wahl, 1992). 

Begreppet patriarkat 

I den tidigare kvinnoforskningen användes begreppet patriarkat för att 
beskriva männens makt och dominans över kvinnorna i samhället. Patri
arkat betyder fadersherravälde och skall inte förväxlas med enbart fa
dersrätt (Pateman, 1988). Anna Jönasdöttir (1986) studerar patriarkatet 
eller mansväldet som ett samhälleligt maktsystem. Heidi Hartman defi
nierar patriarkatet som "den uppsättning av ömsesidiga relationer mellan 
män som gör det möjligt för dem att behärska kvinnorna" (1986 sid.33). 
Patriarkatet har, enhgt Hartman, förändrats i form och intensitet med ti
den. Många kvinnoforskare undviker att använda sig av begreppet patri
arkat därför att det associerar till ett universiellt och historiskt förtryck. 

Nyhetsprogrammet Rapport tar den 13 november 1993 upp att ca 100 kvinnor har enhgt fackförbunden 
förlorat sina arbeten eller blivit omplacerade efter barnledighet. Orsaken beror på att kvinnorna vill ar
beta 75 procent. Karin Widerberg (1986) visar också i en stadie att kvinnor som har varit barnlediga får 
sämre arbetsvillkor när de återvänder till arbetet efter barnledighet. 
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Den forskning som presenterades under 70- och 80-talet blev en kart
läggning över förtrycket över kvinnorna. Det är en forskning som ofta 
beskrivs som eländesbeskrivningar. 

Radikalfeministerna använder patriarkatet till att beteckna ett socialt 
system som karaktäriseras av männens makt över kvinnorna. Radikalfe
ministen Kate Millet fastslår att den politiska makt som männen innehar 
över kvinnorna står för den grundläggande politiska uppdelningen i 
samhället (Barret 1982 sid. 18). För Millet utgör patriarkatet grunden för 
kvinnoförtrycket. Radikalfeministerna utgår från att det i samhället fmns 
en social struktur i vilken kvinnorna systematiskt bhr dominerade, ex
ploaterade och förtryckta. Männen innehar centrala positioner i samhäl
let och befäster därmed sin ställning i samhället, männen bevakar sina 
positioner i förhållande till kvinnorna och stöttar andra män för att kvin
norna inte skall kunna få makt. Den ursprungliga och grundläggande 
klassindelningen är den mellan könen och den pådrivande kraften i his
torien är männens strävan till makt och dominans över kvinnorna, det 
vill säga könets dialektik. 

Den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor har betydelse en
ligt många radikalfeminister. Underordning finns inbyggd hos kvinnorna 
genom deras förmåga att reproducera liv, som att föda och amma barn. 
Det är den biologiska egenskapen som medförde den första arbetsdel
ningen mellan könen och innebar att kvinnor blev kvar i hemmet, i det 
privata medan männen verkade utanför hemmet, i det offentliga livet. 
Männen blev delaktiga i samhällslivet medan kvinnorna härskade i det 
privata livet. För vissa radikalfeminister är äktenskapet ett förtryck mot 
kvinnorna, det betraktas som sexuellt slaveri där kvinnor tvingas in i 
moderskapet. De kvinnor som inte vill föda barn bestraffas av männen 
och samhället. 

Radikalfeministerna har väckt uppmärksamhet med att lyfta fram 
männens makt över kvinnorna, men samtidigt reduceras kvinnorna till 
reela offer för männens förtryck. Något som leder till att kvinnorna 
framstår som om de inte kan eller har påverkat sin historia. Kvinnor 
framställs som passiva offer, och männen framställs som om de medve
tet arbetar för att förtrycka kvinnorna och hålla dem borta från männens 
arenor. Vad som också saknas i radikalfeministernas analyser är kvin
nors relation till det offentliga livet. Kampen förläggs mellan könen, där 
kvinnor är de maktiösa medan männen besitter makten i samhället. Det 
bhr mera ett uttryck för en pohtisk rörelse än en könsteoretisk inriktning. 
Klassfrågan är inte aktuell för radikalfeministerna utan skillnaderna 
mellan kvinnorna uppfattas som perifera i förhållande till kvinnornas 
underordning till männen. 

Simone de Beauvoir har myntat det kända uttrycket "Man föds inte 
till kvinna, man görs till kvinna." Det skrev hon redan 1949 i sin bok 
"Det andra könet", det kan något kortfattat sägas illustrerar det faktum 
att det är vårt biologiska kön och sociala- och kulturella liv som be-
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stämmer män och kvinnors relationer till varandra. Det är bara i relation 
till någon annan som en individ kan uppfatta sig själv, och bli den Andre. 
Beauvoir pekar på de myter som finns i samhället som bevarar föreställ
ningen att kvinnan är annorlunda. Myterna har till uppgift att bygga upp 
en föreställning om kvinnor som annorlunda. Grunden är att kvinnan 
uppfattas som annorlunda i förhållande till mannen, där mannen är sub
jektet och kvinnan representerar det främmande, det avvikande och blir 
ett objekt inför mannen. Beauvoir menar att kvinnors underordnade 
ställning utvecklades när enskild egendom blev en realitet. När männen 
använde fysiska redskap som inte kvinnorna orkade då blev även kvin
nornas arbete underordnat männens. För att överleva krävdes en fysisk 
styrka vilket inte kvinnorna hade. Männen gav skydd till både kvinnorna 
och barnen. Kvinnans arbete i hemmet fick ett lägre värde i förhållande 
till det arbete männen har. Kvinnors arbete har inte värderats på ett lik
värdigt sätt i relation till mannens arbete. Kvinnorna måste aktivt ta del i 
sin försörjning, det är först då som hon kan frigöra sig från förtrycket. 
Beauvoir menar att det hos varje människa finns en önskan att dra sig 
undan ansvaret att ta en ekonomisk risk, så de kvinnor som avsäger sig 
sitt ekonomiska ansvar avsäger sig samtidigt sin frihet. Frihet innebär 
ansvar och ett risktagande. Ett patriarkalt system kan endast fungera om 
kvinnor är delaktiga i det. Patriarkatet ger kvinnor beskydd, social status 
och i bästa fall njutning. Mannen får kontroll över den biologiska repro
duktionen och rätt till kvinnans kropp. Kvinnor och män har ett gemen
samt kontrakt som anger hur relationen skall se ut. Ett kontrakt som sä
ger vilka tjänster och gentjänster som skall ges. Men allt sker inom ra
men för den patriarkala ordningen. 

Gerd Lingren (1992) beskriver det som en genusordning som innebär 
ett samhandlingskontrakt där mannens arbete värderas som överordnat 
och kvinnans arbete som underordnat. I övriga sociala relationer, som 
kontakten med släkt, vänner, grannar, där värderas kvinnans handlingar 
högre jämfört med mannens handhngar. Kvinnor har makt inom speci
ella områden som rör det personliga planet men kan aldrig som männen 
påverka eller utöva makt i det offentliga hvet. 

Ekonomen Heidi Hartman definierar patriarkatet som en "uppsättning 
relationer som har en materiell bas och som trots sin hierarkiska ka
raktär upprätthåller eller skapar ett ömsesidigt beroende och en solida
ritet mellan männen som gör det möjligt för dem att behärska kvin
norna" (1986 sid.29). Männen är oavsett sin plats i hierarkin beroende 
av varandra för att vidmakthålla sin kontroll över kvinnorna. Hartman 
utgår från en två-system teori och menar att det är genom att studera pa
triarkatet som vi lär oss varför det är kvinnorna som blir dominerade och 
hur de blir det. Kvinnors förtryck skall inte ses som en privat historia 
utan patriarkatet i egenskap av system av relationer mellan män och 
kvinnor existerar under kapitalismen och det råder, hävdar Hartman ett 
kompanjonskap mellan patriarkat och kapital. 
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Ideologiskt inriktade könsteorier 

Det har utvecklats olika skolbildningar inom den könsteoretiska fors
kningen. Radikalfeminismen utgör ett av de första perspektiven men se
dan har könsteoretiska perspektiv med utgångspunkt från Marx och Eng
els samhällsteorier också utvecklats och omarbetats av könsteoretiker. 

Marxistiska feminister har klassperspektivet som det centrala när de 
analyserar kvinnoförtrycket. Analyserna av kvinnans ställning utgår från 
kvinnornas förhållande till det ekonomiska systemet, där kvinnorna be
traktas som en del av arbetarklassen. Det förtryck kvinnor utsätts för har 
sin grund i det kapitalistiska produktionsförhållandet. Antagandet att: 
"Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan 
tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande" 
(Marx 1970 sid.9), utgör den viktigaste grunden för den kvinnoforskning 
som utgår från arbetsdelningens betydelse. För Marx blir individen till 
genom kollektivet, våra aktiviteter bestämmer våra idéer och föreställ
ningar om omvärlden och även vårt samhälleliga vara. Det fmns ett or
sakssamband mellan vad vi gör och hur vi utvecklar vårt sociala och 
kulturella medvetande. För Engels är kvinnornas medverkan i arbetshvet 
nyckeln till deras frigörelse (Beauvoir 1986, Barret 1982). Kapitalismen 
är inte enbart av ondo, utan den skall avskaffa könsskillnaderna genom 
att alla arbetare, oavsett kön, behandlar alla lika. Kapitalismen skall in
nebära att patriarkatet försvinner medan socialismen skall innebära att 
hemarbetet kollektiviseras och kvinnorna skall befrias från sina dubbla 
bördor. För att kvinnorna skall uppnå befrielse måste de vara lönearbe
tare och gå samman med männen i den revolutionära kampen. Kvinnors 
frigörelse är relaterat till en aktiv politisk kamp tillsammans med män
nen. Det finns dock kvinnor som inte tar aktiv del i politiken, men det är 
enhgt marxistfeministerna omedvetna kvinnor som måste upplysas. Det 
betyder att det är marxistfeminister som anser att de vet hur saker och 
ting förhåller sig, det är snarare uttryck för en tro, en ideologi. 

För marxistiska feminister är den privata familjen en ideologisk kon
struktion som har en materiell existens och bhr därför central för mar
xistiska feministers analys av kvinnoförtrycket. Den privata familjen be
traktas som en social enhet som skapar problem för kvinnor och män när 
familjen avskiljs från samhället i övrigt, det vill säga när familjen pri-
vatiseras. De skillnader som råder mellan män och kvinnor är till viss del 
orsakat av biologiska skäl men det kan inte förklara skillnaderna mellan 
kvinnorna. Det finns avgörande skillnader mellan den aristokratiska 
frun, bondmoran, studentskan eller arbeterskan, dessa skillnader måste 
ses som klasskillnader. De problem som marxistiska feminister ställs in
för är att förklara varför det råder social ojämlikhet mellan kvinnor och 
män i samma samhällsklass. 
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Socialistfeminismen arbetar för att utveckla en teori som förenar ra
dikalfeminismens patriarkala utgångspunkt och marxistiska feministers 
utgångspunkt. De ger en historisk förklaring till könsförtrycket och 
Massförtrycket. Deras utgångspunkt är att människornas utveckling be
stäms av de historiskt bestämda sätt som reproduktionen och sexualiteten 
är organiserad. Män och kvinnor betraktas som olika därför att de är 
formade av de olika sociala relationerna de ingår i . Hur fungerar vi i fa
miljen, i vårt privata liv och hur agerar vi där? Vilka krav har vi på oss i 
arbetslivet? Hur ser det ut för kvinnorna respektive männen i det offent
liga hvet? Vilka representerar samhällsmedlemmarna inom politiken, i 
facket och hur ser yrkesfördelningen ut i olika organisationer? Historien 
är bestämd av både produktionen, mervärdesskapande arbetet och repro
duktionen, som bland annat betyder sexualiteten, föda och fostra barn 
samt hemarbete. Socialistfeministerna utgår både från ett historiskt och 
ett materialistiskt perspektiv för att förstå och förklara kvinnors situa
tion. Jönasdöttir (1991) har en sociahstfeministisk utgångspunkt, som 
hon kallar den "tredje vägen". Hon menar att både radikalfeminismen 
och det socialistiska perspektivet behövs för att förklara kvinnors explo
atering men hävdar att teorin måste utgå från sexualiteten och inte från 
arbetet. Hon ser det som viktigt att skapa en generell teori, där det över
gripande syftet är att undersöka den ojämlikhet som finns mellan kvin
nor och män i västvärlden. Hon försöker besvara frågan om hur patriar
katet är strukturerat idag och hur det reproduceras i nutidens samhälle. 
Hennes uppfattning om begreppet patriarkat är att det finns tre olika 
ståndpunkter. Det ena att begreppet patriarkat förnekas, det andra är dess 
motsats nämligen om begreppet patriarkat överges då blir feministisk 
pohtisk teori utan det enda begrepp som förklarar kvinnors situation. 
Sluüigen för det tredje att begreppet patriarkat skall ges en mindre 
framträdande plats, på grund av dess historiska belastning. Enligt Jönas
döttir skall patriarkat endast användes på ett mycket generellt plan. Jö
nasdöttir är kritisk mot sociahstfeministerna på grund av att, vad hon 
kallar den "tredje vägen", dessa är som hon uttrycker det fixerad vid den 
marxistiska läran och intresserar sig mindre för de feministiska insikt
erna. Hennes kritik är också riktad mot de som använder sig av psykoan
alysen för att utforska hur kvinnor och män präglas som könskaraktärer i 
vissa samhällsformer. Utgångspunkten är den direkta relationen mellan 
könen på arbetet. 

Det biologiska-, sociala- och kulturella könet 

I den könsteoretiska forskningen är begreppet genus (eng. gender) ett 
centralt begrepp. Det används för att beskriva och analysera det sociala-
och kulturella könet. Innebörden är att vi föds inte till kvinnor utan vi 
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görs till kvinnor65. Vi lär oss från födseln att vara, uppträda, uttrycka oss, 
välja yrken, utveckla intressen och hobbies som det anstår en av vårt 
eget biologiska kön. Begreppet kön innebär både vårt biologiska, kul
turella och sociala kön. Det biologiska könet åsyftar på graviditet, barna
födande och sexualitet. Men det jag avser är det sociala och kulturella 
könet, det vi kallar genus eher det engelska uttrycket gender. Gender el
ler genus betyder en kategorisering eller indelning av klasser som mas
kulin, feminin och neutrum, det är inte kopplat till det biologiska könet. 
I det engelska språket skiljer man mellan begreppet sex som det biolo
giska könet och begreppet gender som det sociala- och kulturella könet. 
Blich (1985) definierar genus som en dualitet som betecknar skillnader i 
beetendet. Denna skillnad mellan män och kvinnor gäller för platser, ti
der redskap, språkformer, åtbörder och varsebhvningar. Det är dessa 
skillnader som hgger till grund för socialt genus. 

Yvonne Hirdman (1990) pekar på att vi har ett genussystem, som re
sulterar till en ordning på olika nivåer. En systemnivå där olika föreställ
ning finns, som den vetenskapliga föreställningen om man och kvinna, 
för det andra en konkret nivå i arbetet, i politiken, i kulturen, som hon 
menar är på en social nivå och den tredje nivån är på individnivå. Det 
fmns menar hon ett mönster på alla dessa nivåer som hon kallar ett ge
nussystem, dvs könens isärhållande och den manliga normens primat. 
Det är den manhga normen som gäller. Det är bland annat männens sätt 
att förhålla sig till arbetslivet som styr organisationerna och dess verk
samheter. Det mål-medel rationella förhållningssättet i organisationerna 
stöds av männen, det är en målsätming som placerar det värderationella 
förhållningssättet i bakgrunden. Det är kvinnorna mer än männen som i 
sitt handlande betonar det värderationella förhållningssättet (jfr Sören-
sen, 1983). Det finns som Hirdman uttrycker det en könens ordning, som 
innebär att kvinnorna är på bortaplan i arbetet och i politiken. Det är att 
vistas på männens arenor. Det får till följd att kvinnorna får mindre plats, 
inskränkt rörelsefrihet och konkurrensen sker på männens villkor. Det 
här gäller även för det offendiga omsorgsarbetet. Det är kvinnor som är i 
majoritet i omsorgsarbetet, men trots det så utvecklas en hierarki där de 
få männen i organisationerna intar toppositionerna. 

Karin Widerberg (1992) problematiserar kvinnoforskares sätt att an
vända begreppet gender. Hon hävdar att vi övertar ett ord från ett annat 
språk, vanligtvis engelskan, som kan leda till att vi förstår världen utifrån 
de styrandes perspektiv. De forskare som främst undviker begreppet 
gender är fransyskorna, enligt Widerberg, som hävdar att man upprättar 
en åtskillnad mellan det sociala- och kulturella könet och det biologiska 
könet och sexualiteten. Vi ger dem mening genom att göra en dikotomi 
av dessa bägge begrepp, de blir till i denna relation. Men de delar också 
upp det naturliga, vårt biologiska kön och det onaturliga, det tillskapade 

Det kända uttrycket av Simone de Beauvoir ur boken "Det andra könet" som publicerades första gången 
år 1949. 



127 

sociala- och kulturella kön, vilket kan bh problematiskt. Sex, vårt biolo
giska kön är kanske det som styr vårt sociala- och kulturella kön och vår 
relation till männen. Vi kanske inte kan sortera ut det sociala- och kul
turella könet från vårt biologiska kön som om de inte är beroende av va
randra. Forskare måste i princip arbeta med förenklingar av verkhgheten 
för att kunna fånga vad som är väsentiigt, men i detta fall menar Wider
berg har förerjklingen lett till att begreppet gender åtskiljer det biolo
giska könet från det sociala könet på ett sätt som innebär att kvinnors so
ciala identitet blir ryckt ur sitt sammanhang. 

Organisation och gender 

Kvinnor finns inom organisationer och för det mesta har de en låg- eller 
mellanposition i arbetet. Även i de organisationer där kvinnor dominerar, 
som inom vård- och serviceområdet, finns männen i toppositionerna, 
ofta som chefer över kvinnorna. Inom det sociala arbetet är det totalt 93 
procent kvinnor och 7 procent män. Könsfördelningen inom chefsgrup
pen är 28 procent kvinnor och 72 procent män. Det största antalet chefer 
finns dock inom landstingets hälso- och sjukvård, inom chefsgruppen är 
40 procent kvinnor mot 60 procent av alla män. Bland samtliga anställda 
inom sjukvården är könsfördelningen 79 procent kvinnor och 21 procent 
män (SCB, 1990). Det är helt klart att det finns skillnader mellan män 
och kvinnors möjhgheter att uppnå chefspositioner. 

Anna Wahl har utvecklat begreppet könsstruktur som tidigare använ
des i betydelsen arbetsdelning mellan könen. Könsstruktur kan delas in i 
tre uttryck för könens åtskillnad enhgt Wahl (1992 sid.248); 

1. Antalsmässig fördelning mellan män och kvinnor i en organisation 
(åtskillnad 1). 

2. Grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken, positioner 
(åtskillnad 2). 

3. Hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt 
(åtskiUnad 3). 

Det här är en modell som kan användas för att undersöka hur män och 
kvinnor fördelar sig inom organisationen. 

Utgångspunkten för denna uppdelning är det Hirdman kallar könens 
isärhållande och den manliga normens primat. Männen räknas som 
norm, det män gör blir det primära, det kvinnor gör är sekundärt. Kön är 
samtidigt ointressant för män, det existerar bara ett kön på alla arenor 
nämligen männens. Det är endast på den sociala respektive den privata 
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arenan som kvinnor räknas och spelar huvudrollen. Wahl poängterar att 
det som gör kön betydelsefullt måste betraktas i ett större sammanhang 
än bara könsstruktur. Fördelen med denna indelning är dock att den 
fångar vissa typiska drag i organisationen. Wahl pekar i sin undersök
ning på hur kvinnor utvecklar olika strategier för att under ojämlika för
hållanden kunna arbeta tillsammans med män. 

Lindgrens avhandling "Kamrater, kolleger och kvinnor" (1985) har 
ett liknande syfte, nämligen att studera hur kvinnor utvecklar olika an
passningsstrategier i ett mansdominerat yrke. Både Wahl och Lindgren 
studerar kvinnor i organisationer där männen är i majoritet. Det är svårt 
att direkt överföra deras slutsatser till en organisation där kvinnor är i 
majoritet. Det finns dock en tydlig åtskillnad mellan könen i hem
vårdsarbetet. I antal är kvinnor i majoritet på låg- och mehanpositioner, 
vilket ger dem ett underläge i förhållande till männen ur makt och posi
tionshänseende. 

Ansvarsrationalitet 

I detta sammanhang är det av stor vikt att ta upp ett centralt begrepp som 
ansvarsrationahtet, dels på grund av dess anknytning till Webers begrepp 
värderationalitet, dels begreppets anknytning till kvinnors arbete mot 
bakgrund av att arbetet med äldre och handikappade är ett arbete som ut
förs till största delen av kvinnor. Det är den norske forskaren Björg Aase 
Sörensen (1982) som första gången använder begreppet ansvarsrationa
litet. Innebörden av det är att kvinnor har ett särskilt sätt att förhålla sig 
till arbetet i förhållande till det traditionella mål-medel tänkandet. Sören-
sen har i en arbetsplatsstudie studerat konsekvenserna av en omläggning 
från ackordlön till fast lön. Det intressanta i denna studie är den beskriv
ning Sörensen gör av en avdelning på fabriken där de flesta kvinnorna 
var motståndare till ett fastare lönessystem. De hade nyhgen gått från ett 
rent ackordssystem till en blandad form av fast lön varav en del var pre
stationslön. 

Sörensen pekar på att många kvinnor saknar centrala maktpositioner i 
en organisation, det är männen som innehar de högre positionerna. I or
ganisationerna finns det ett tekniskt-ekonomiskt förhållningssätt, där 
vissa mål skall uppnås. De stora organisationerna är centrala redskap för 
att bibehålla ett mål-medel rationellt förhållningssätt, där kvinnor saknar 
makt och position. Sörensen menar att kvinnor diskrimineras av de stora 
organisationerna. Kvinnorna tar på sig ansvaret för familjen och det pri
vata livet, något som är en förutsätming för att dessa stora organisationer 
skall överleva. Kvinnorna i den här studien anser att de vill göra rätt för 
sig och inte använda sig av andra människor som medel för att uppnå ett 
högre produktionsmål. Det nya lönesystemet skulle innebära att de förlo
rade ackordssystemet. Ackordssystemet fungerar på så sätt att kvinnorna 
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kan avgränsa sig från arbetsledningen samtidigt som det också ger dem 
möjlighet att kritisera arbetsordningen. Sörensen menar att kvinnors 
handlande måste förstås mot bakgrund av deras underordnade position i 
organisationen. Dessa arbetarkvinnor var kritiska mot det tekniskt ratio
nella förhållningssättet, där en av orsakerna var att de inte hade någon 
makt att påverka sin arbetssituation. 

Sörensen menar att kvinnors ansvarsrationella hållning framträder på 
grund av deras organisatoriskt underordnade ställning. Sett ur dessa 
kvinnors positioner så var deras handlande både värde- och målrationellt 
därför att lönesystemet med ackord och fast lönedel gav dem både en 
frihet i deras relation till arbetsledningen och en solidaritet till övriga 
kvinnor i gruppen. 

Gerd Lindgren (1985) visar i sin studie att kvinnornas underordnade 
ställning i arbetslivet resulterar till en ständig anpassning till familjens 
situation. För framförallt kvinnor som har en underordnad ställning 
kommer arbetet i andra hand. 

Sörensens tes är att ansvarsrationalitet utvecklas för att kvinnor tar 
hand om andra människor i alla hvsskeden, och utvecklar på så sätt ett 
behovsinriktat förhållningssätt. Samt att deras underordnade position 
skapar en situation som innebär att de inte känner sig delaktiga i organi
sationens mål. Sörensen menar också att det är möjligt att både män och 
kvinnor delar värden som innebär en ansvarsrationalitet men det är kvin
norna som lägger på sig ansvaret att följa upp dem i handling. 

Lindgren (1992) beskriver det som en historisk specifik genusord-
ning, som kan beskrivas i termer av ett samhandlingskontrakt inom vars 
kvinnors och mäns handlingar tolkas och värderas. Det betyder att det 
fmns en omedveten kulturellt nedärvd överenskommelse meUan män 
och kvinnor. 

Den arbetsdelning som sker mellan män och kvinnor befästs dels av 
det ekonomiska systemet och av den familje- och socialpolitik som förs, 
dels av att både kvinnor och män ger sitt samtycke till arbetsdelningen. 
Via olika pohtiska beslut som exempelvis deltidsarbete skapas förutsätt
ningar för främst kvinnorna att ta större ansvar för familjen. Det är kvin
norna som arbetar mest deltid. Ett tydhgt exempel på hur pohtiska beslut 
skapar strukturella hinder för kvinnor att vara ensamförsörjare är arbets
förhållandena i den kommunala hemtjänsten. Den vanligaste anställ
ningsformen inom äldre- och handikappomsorgen är deltidsanställning, 
år 1986 utgjorde de heltidsanställda endast 20 procent av vårdbiträdena. 
Deltidstjänstgöring förutsätter att den anställde delar försörjningen med 
make eller maka. Deltidsarbete minskar möjligheterna till ekonomisk 
självständighet Det finns endast ett fåtal heltidstjänster inrättade i den 
kommunala hemtjänsten, liknande förhållande återfinns även i andra 
vårdyrken. 

Den här uppdelningen av ansvarsrationalitet och teknisk rationalitet 
skall ses mot bakgrund av vad Weber kallade värderationahtet det vill 
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säga att handlingen har ett värde i sig. Weber gjorde ingen åtskillnad 
mellan kvinnligt respektive manligt handlande men visade ändå på att 
det fanns en distinktion mellan olika typer av rationahtet. Han hävdade 
att en handling aldrig entydigt var mål- eller värderationell. Weber me
nade att ett ensidigt mål-medel rationellt förhållningssätt var omänskligt, 
och att ett ensidigt värderationellt förhållningssätt skulle bli olidligt i 
längden. 

Som exempel på värderationeUa rörelser är 1960- och 70-talets mil
jörörelser, fredsrörelser och kvinnorörelser. Deras frågor och argumente
ringar kring exempelvis kärnkraftfrågan bygger på ett värderationellt 
förhållningssätt medan anhängarna som företräder en instrumenteli ra
tionalitet mer ser till hur man skall hitta en ekonomiskt fördelaktig ener
gikälla. För Weber kunde ett ensidigt mål-medel rationellt förhållnings
sätt leda till att mänskligheten skulle gå mot en isande polarnatt. 

Hildur Ve (1989) menar att Webers förståelse av byråkratiseringspro-
cessen hade sin grund i mäns rationalitet. Med mäns rationalitet definie
rar hon som den instrumenteUa rationaliteten. När Weber studerade by
råkratier var det män som i huvudsak arbetade som statstjänstemän, 
kvinnor hade inte tillträde på stadiga tjänster. Han hade inte någon möj
lighet att uppmärksamma den rationalitet som kvinnor utvecklar i det 
oavlönade eller avlönade arbetet med barn, sjuka eller gamla66. 

Ve pekar på att kvinnor utvecklar en annan typ av rationalitet, an
svarsrationalitet, på grund av att de har ett annat arbete och andra erfa
renheter än männen. Begreppet ansvarsrationalitet hävdar Ve går längre 
än det Weber kallar värderationalitet. "Begreppet ansvarsrationalitet har 
sin utgångspunkt i Max Weber's teorier, men går längre än dessa i och 
med att det kombinerar både en samhandlingsaspekt med kvinnors 
handlingsmönster och en förnuftsaspekt" (1989 sid. 5). Ve pekar på att 
ansvarsrationahtet har sitt ursprung i oavlönat och avlönat omsorgsar
bete för människor som är beroende av andra för att de inte skall lida el
ler gå under. I arbetet med människor blir varje människa sedd som ett 
mål i sig. 

Waerness (1984) beskriver kvinnors agerande i omsorgsarbetet med 
begreppet omsorgsrationalitet, dess motsats är nyttorationalitet som be
tyder att vårt handlande styrs av ett logiskt förnuft Begreppet omsorgs
rationalitet kan också jämföras med begreppet ansvarsrationalitet. Vård
biträdena har till uppgift att dels ombesörja den enskildes behov av om
sorg, dels att få ett fungerande arbete i relation till andra personalgrupper 
och övriga omsorgstagare. 

Hildur Ve (1989) gör följande åtskillnad mellan olika rationalitetstyper. Ansvarsrationell; förmåga till 
inlevelse, kunna identifiera sig med andra människors öden, samtidigt som de kan använda sitt förnuft i 
relationer som kräver arbetsmässiga insatser. Teknisk rationalitet; effektivitet som mål, som innebär 
störst möjliga produktionsvolym for minst möjliga insats av råvaror, maskiner och mänsklig arbetskraft. 
Ekonomisk rationalitet; målet att uppnå största möjhga avkastning, av kapitahnsatsen genom dispositio
ner i marknaden. Byråkratisk rationahtet; målsättning att främja bade effektivitet och kapitalackumula
tion genom införande av en regelstyrd och hierarkisk samt känslomässigt neutral organisation av insat
ser. 
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Svårigheterna i hemvårdsarbetet torde vara att förena de bägge ratio
naliteterna, det är uppenbarligen en situation som kan leda till problem 
mellan män och kvinnor, eller de styrande och de styrda. Byråkratise-
ringen av omsorgerna av äldre och handikappade leder till att de pro
blem som finns reduceras till administrativa problem, där en lösning bhr 
att effektivisera det administrativa arbetet. Den byråkratiska administra
tionen leder till ett tekniskt-ekonomiskt förhåUningssätt medan det kon
kreta omsorgsarbetet innebär både ett värderationellt och ett målratio
nellt förhållningssätt. De offentliga organisationerna är centrala redskap 
för att bibehålla ett mål - medel rationellt förhållningssätt. I dessa orga
nisationer saknar majoriteten av kvinnorna både formell makt och posi
tion. Kvinnors handlande skall därför förstås mot bakgrund av deras un
derordnade position i organisationerna. 
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7. SAMVERKAN I HEMVÅRDEN - KOMMUNENS 
HEMTJÄNST OCH LANDSTINGETS PRIMÄRVÅRD 

Denna avhandlings huvudsyfte är som tidigare nämnts att beskriva och 
analysera mötet mellan personalgrupperna i två organisationer -
primärkommunens hemtjänst och landstingets primärvård - när de enhgt 
de pohtiska målsättningarna skall samverka och samordna omsorgerna 
om äldre och handikappade i det "nya öppna vårdarbetet". Det som hit
tills har presenterats är hur sjukvården respektive hemtjänsten har or
ganiserat sin verksamhet samt hemvårdens framväxt. Det är primär
kommunernas hemtjänst som har det övergripande ansvaret för den 
hemvård som idag bedrivs i de enskilda hemmen, på servicehus, ålder
domshem och lokala sjukhem. Det konkreta sjukvårdsarbetet utförs 
emellertid av sjukvårdspersonal, det vill säga distriktssköterskor, dis
triktsläkare och sjuksköterskor, som ansvarar för sjukvården och de 
medicinska insatser. Primärkommunerna kan välja att antingen köpa 
sjukvårdstjänster av landstingen eller anställa egen sjukvårdspersonal. 
Detta betyder att det finns en samverkan mellan personal som är inriktad 
på socialtjänst och personal som är inriktad på sjukvård. Organiseringen 
av kommunens hemtjänst och landstingens primärvård utgör strukturella 
ramar för den samverkan som sker mellan personalgrupperna. Personal
en styrs och begränsas i sitt samarbete av organisationens uppbyggnad, 
målsättningar samt verksamhetens och arbetets historia. Dessutom utgör 
de olika personalgruppernas målsätmingar, arbetsuppgifter och besluts
rätt delar av de omkringliggande faktorerna som påverkar samarbetet 
mellan de bägge organisationerna. 

Den samverkan som finns mellan kommunens socialförvaltning och 
landstingets primär- och sjukvård sker på olika nivåer mellan de båda 
organisationerna. Det finns en samverkan mellan dels politiker och dels 
chefstjänstemän i de båda organisationerna. Tyngdpunkten i denna empi
riska studie ligger emellertid på det samarbete och de möten som sker 
mellan de båda organisationernas personalgrupper, hemtjänstas
sistenterna och vårdbiträdena inom kommunens hemtjänst samt distrikts
sköterskorna och distriktsläkarna inom landstingets primärvård. Det 
centrala är vad som händer och hur det fungerar när personalgrupperna 
från de olika organisationerna möts för att gemensamt nå målet att ge 
den enskilde god vård och omsorg. Intervjuerna med personalgrupperna 
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genomfördes under vintern och våren 1991 när landstingen och kommu
nerna fortfarande hade ett gemensamt ansvar för hemsjukvården. Studien 
ger en beskrivning och analys av samarbetet före Ädel-reformen. Enligt 
Sannerstedt (1991) tar det mellan 5-10 år innan en reform kan utvärde
ras. Det torde därför vara av central betydelse att samarbetet mellan de 
bägge organisationernas personalgrupper har studerats på ett mera djup
gående sätt före Ädel-reformens genomförande. Det ger möjligheter att 
visa om det har skett några förändringar av samarbetet mellan personal 
från de båda organisationerna efter det att primärkommunerna har över
tagit huvudmannaskapet för de äldres och handikappades omsorger. 

De frågeställningar som utgör utgångspunkt för intervjuerna rörande 
mötet mellan de bägge personalgrupperna är; (1) Hur ser det dagliga 
mötet ut mellan de två organisationerna? (2) I vilka sammanhang, i sam
band med vilka uppgifter och på vad sätt möts de två organisationernas 
personalgrupper? (3) I vilken utsträckning och i vilka sammanhang upp
kommer problem vid dessa möten? (4) I vad består dessa problem och 
vilka är deras orsaker? Dessa övergripande frågeställningar har sedan 
brutits ned till ett antal mera preciserade frågeställningar som de fyra 
olika personalgrupperna fick besvara (bilaga 1). 

Metod och urvalsprocesser 

Det finns olika metoder över hur man skall gå tillväga för att besvara en 
frågeställning. Det är vanligt att dela in metoderna i kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Starrin med flera (1991) anger Blumers (1954) två 
lösningar på att förhålla sig till olika begrepp. Det ena sättet beskrivs 
som en kvantitativt inriktad ansats där begreppsdefinitioner bestäms en
ligt en viss bestämd procedur. Begreppen preciseras och ges en exakt in
nebörd innan faktainsamhngen sker. Det andra tillvägagångssättet är att 
använda sig av vad Blumer benämner "sensitizing concepts", på svenska 
benämner Starrin, Larsson och Willebrand (1984) det för spårhundsbe
grepp. Det är det senare som jag har använt mig av, begrepp som sam
verkan, samarbete och samordna har varit vägledande för att besvara 
frågan hur samverkan fungerar mellan de bägge organisationernas per
sonalgrupper. Det är begrepp som inte ges någon bestämd definition en
ligt ett kvantitativt förhållningssätt utan snarare utgör förslag till riktning 
av det fortsatta arbetet Syftet har varit att lyfta fram de inblandade aktö
rernas subjektiva upplevelser för analys samt relatera deras upplevelser 
till ett strukmrellt sammanhang. 

Den empiriska undersökningen har genomförts genom i huvudsak 
intervjuer. Dessutom skedde en deltagande observation som ej särredo-
visas samt genomgång av ärendeblad (personakter) och distriktssköter
skors sjukvårdsjournaler för tio hemsjukvårdspatienter från vardera or
ganisation. Valet av intervju som metod såg jag som en fördel genom att 
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det ger ingående kunskaper om det problem som studeras, nackdelen är 
dock att antalet deltagare begränsas i förhållande till enkätmetoden. Med 
intervjuer fick jag inblick i hur personalgrupperna arbetar tillsammans. 
För att komma åt det mångfacetterade i hemvården och de två vårdorga
nisationernas samarbete var det nödvändigt att arbeta avgränsat och 
djupgående snarare än brett och översikdigt. Genom att dessutom be
gränsa mig till en enda kommun fick jag större möjlighet att verkligen 
komma nära det konkreta arbete som bedrivs. Dessutom blev det mera 
överblickbart när jag undersökte i vilken mån och i vilka avseenden man 
kunde spåra samband mehan det konkreta samarbetet och det faktum att 
de två organisationernas personal hittills i huvudsak varit inriktade på 
olika former av vård, nämligen socialvård respektive sjukvård. Fördelen 
med att begränsa sig till en enda kommun var också att samma händelse 
eller problem kunde beskrivas utifrån olika personalgruppers perspektiv. 
Den kommunala hemtjänsten är förhållandevis likartad organisatoriskt 
över hela landet enhgt Berg och Sundström (1989). De skillnader de re
dovisar gäller framförallt antalet fördelade servicetimmar och hur många 
äldre och handikappade som får service67. De skillnader som finns mel
lan kommuner och landsting är hur respektive organisation har fördelat 
arbetsuppgifterna mellan arbetstagarna. Kommunerna har också kommit 
olika långt i sin omorganisering av omsorgerna till äldre och handikap
pade. 

Utgångspunkten vid val av kommun och landsting var att en samver
kan mellan de två organisationerna var etablerad och hade pågått under 
en längre tid samt hade en viss stabilitet. Dessutom att det fanns organi
serade vårdplaneringssammankomster eller andra former av samråds
grupper. Den utvalde kommunen uppfyllde alla dessa kriterier. 

Intervjuer skedde med de personalgrupper som har ett huvudansvar 
för de äldre och handikappades omsorger; hemtjänstassistenter, vårdbi
träden, distriktssköterskor och distriktsläkare. Det är dessa personal
grupper som har samarbetat sedan början av 80-talet. Övrig personal 
som distriktsarbetsterapeuter och distriktssjukgymnaster deltar i arbetet 
kring den enskilde men då i mera specifika frågor och samarbetet är 
mera av konsulterande karaktär. Avsikten var att också intervjua under
sköterskor men det gick inte att genomföra på grund av att denna grupp i 
den aktuella kommunen inte arbetade inom hemvården. Undersköterskor 
har inte arbetat någon längre tid inom hemsjukvården och fanns år 1989 
enligt Berg och Sundström endast i 25 procent av alla arbetslag. 

I den aktuella kommunen var det ca 15 % av det totala antalet hjälpta personer som hade både social 
hemhjälp och sjukvård i hemmet (SCB 1992). Det totala antalet timmar var inte registrerat i statistiken, 
men de som är i behov av sjukvård i hemmet har genomgående sammanlagt fler timmar/vecka än de 
personer som endast är i bet lov av social hemhjälp. Enhgt uppgift hade en hemsjukvårdspatient 70 tim
mar/vecka, det hörde dock till undantagen. Antalet hemsjukvardstimmar var maximerat till 50 tim
mar/vecka, när omsorgsbehovet var mer än 50 timmar/vecka erbjöds omsorgstagaren institutionsvård. 
Det betyder att vårdbiträdesinsatsen uppgår till mer än 15 %. Hur ofta de bägge personalgrupperna möts 
för att samordna sjukvården och socialtjänsten för den enskilde går inte att bedöma utifrån antalet be
viljade ärenden. Personalen från de bägge organisationerna har kontakt med varandra även när det inte 
gäller direkta hemsjukvårdsärenden. 
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Totalt har 65 personer intervjuats från en och samma kommun och 
landsting. Urvalet av intervjupersoner gjordes med vissa förbehåll. In
tervjupersoner skulle ha den utbildning som krävs för tjänsten. De skulle 
också ha hunnit uppnå minst två års erfarenhet av att arbeta med en
skilda i deras hem. Dit räknades även arbete hos enskilda boende i lä
genhet i servicehus. De intervjuade skulle dessutom ha haft en syssel
sättningsgrad på minst 75 procent, möjligheterna var då nämligen större 
att de hade deltagit i alla former av samverkan mellan personal
grupperna. 

Information kring dessa urvalskriterier har bägge organisationerna ta
git del av (bilaga 2). 

Den metod som användes vid den empiriska materialinsamlingen var 
bandade intervjuer. Intervjuerna skrevs sedan ut. Det går dock ej att ur 
materialet utiäsa de intervjuades identiteter. Informationen skickades i 
förväg ut till de olika personalgrupperna om studiens syfte samt om att 
allt material skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 2). 

Intervjuerna med vårdbiträdena och hemtjänstassistenterna gjordes på 
ett av kommunens servicehus och för valet av lokal stod en av kommu
nens områdeschefer. Intervjuerna pågick ca 1,5 timme under arbetstid. I 
undersökningen var det 21 vårdbiträden som intervjuades och alla var 
kvinnor. Det fanns inga manliga vårdbiträden anställda i kommunen när 
intervjuundersökningen genomfördes. Av de vårdbiträden som intervju
ades hade alla formell behörighet för sin tjänster. Vårdbiträdena var från 
26 år till 62 år. Alla hade arbetat i hemvården två år eller mera och hade 
en arbetstid på 75 procent eller mer. De arbetade hos äldre och handi
kappade som hade social service och/eller hemsjukvård. De hade alla ett 
samarbete med primärvårdens personal. Urvalet hade skett genom att 
personal vid kommunens personalkontor hade, enligt de redovisade ur
valskriterierna, tagit ut 21 vårdbiträden från personalkontorets lönelista. 
Hemtjänstassistenterna kontaktade sedan vårdbiträdena med en förfrågan 
om de ville delta i intervjun. Det framkom dock i samband med inter
vjuerna att några hade uppfattat det som att de måste delta i intervjun. 
Alla valde dock att delta i intervjun även efter information om att den 
var frivillig. 

Av hemtjänstassistenterna var det 15 av 17 anmälda som har intervju
ats, aha var kvinnor. Två hemtjänstassistenter kunde inte delta vid inter
vjutillfället. En hemtjänstassistent blev långtidssjukskriven och den an
dre arbetade halvtid och uppfyllde inte de kriterier som gällde, det vill 
säga att de skulle arbeta 75 procent. De som deltog i intervjuerna har 
samdiga formell behörighet för sina tjänster. Urvalet hade skett genom 
att hemtjänstassistenterna hade fått anmäla sitt intresse att delta i studien 
och tecknat sig på en lista med olika förslag till intervjutider. Deras ålder 
var från 26 år till 61 år. De hade arbetat två år eller längre som hem
tjänstassistenter samt hade erfarenhet av samarbete med distriktssköter
skor och distriktsläkare. 
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Intervjuerna med primärvårdens personal organiserades av en kon
taktperson från sjukhusadministrationen. Intervjuerna med distriktsskö
terskorna gjordes på distrisktssköterskemottagningen och distriktslä
karna intervjuas på deras kontor. Intervjuerna skedde således på respek
tive personalgrupps arbetsplatser och pågick ca 1,5 timme under arbets
tid. 

Det var 19 distriktssköterskor, varav en man, som intervjuades. De 
hade efter en förfrågan från en av landstingets tjänsteman anmält sitt in
tresse att delta i studien. De som har deltagit i intervjuerna var mellan 40 
år till 58 år. Alla har de behörig utbildning samt hade arbetat under två 
år eller mer som distriktssköterska. 

Tio distriktsläkare deltog i intervjuerna, fem var kvinnor och fem var 
män. Den procentuella könsfördelningen bland distriktsläkarna i landet 
som helhet är 62 procent kvinnor och 38 procent män (SCB 1991). Av 
de som intervjuades var åldersfördelningen mellan 38 år och 45 år, alla 
hade arbetat två år eher längre som distriktsläkare och var behöriga att 
arbeta som distriktsläkare. De hade ett organiserat samarbete med perso
nalen i den kommunala hemtjänsten, utom en distriktsläkare som dock 
har erfarenhet av samarbete med den kommunala hemtjänsten men inte i 
sitt nuvarande arbete utan i samband med sin förra tjänst. 

Syftet med intervjuerna var att begripliggöra hur samarbetet och 
mötet mellan de fyra personalgrupperna ser ut, var de fyra personal
grupperna möts samt hur det fungerar när de bägge personalgrupperna 
skall samordna verksamheten för äldre och handikappade. Intervjuerna 
var strukturerade men inte standardiserade. Intervjuerna utgick från fast
ställda övergripande frågeställningar. De intervjuade hade stora möjlig
heter att påverka intervjuns förlopp68. Det visade sig när jag genomförde 
intervjuerna att det var en fördel att jag hade utbildning och personlig 
erfarenhet från både hemtjänsten och sjukvården69. Intervjupersonerna 
använde en hel del facktermer i sina redogörelser samtidigt som de ute
lämnade sådant som de ansåg var underförstått. Det var särskilt vid så
dana tillfällen som följdfrågor ställdes för att förtydliga eller utveckla 
resonemanget. 

Ärendeblad och sjukvårdsjournaler har samlats in i avsikt att följa ett 
antal ärenden och studera hur mötet sker kring dessa. De anteckningar 
som hemjänstassistenter och distriktssköterskor för i ärendeblad och 
journalblad är dock mycket kortfattade noteringar där de endast beskri
ver hur mycket tid den enskilde omsorgstagaren har beviljats, vissa per
sonuppgifter, sjukdomar och läkarintyg. Det finns inte noterat i respek
tive personalgrupps dokument hur samarbetet sker. Det som noteras rö
rande samarbetet är endast vilka insatserna den enskilde har erhållit samt 

Två provintervjuer genomfördes med ett vårdbiträde och en hemtjänstassistent i en annan kommun för 
att testa om de övergripande frågeställningarna var begripliga för undersökningens syfte. 

Undertecknad är själv utbildad sjuksköterska, ålderdomshemsföreståndare, lärare i social service och 
omsorg och har arbetat både inom sjukvården och den kommunala hemtjänsten på olika befattningar. 
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när hembesök har skett tillsammans med hemtjänstens personal. Di
striktssköterskorna har hemsjukvårdspatientens vårdplan, det vill säga 
ansökan om hemsjukvård och hemtjänstassistenten har i sin tur en kopia 
av denna ansökan. 

Valet av metod är i hög grad beroende av den frågeställning som skall 
besvaras och det blir därför vissa metoder som automatiskt faller bort 
medan andra bedöms mera lämpliga. Intervjuer samt deltagande obser
vation uppfattade jag vara de metoder som skulle vara till hjälp att be
svara hur samarbetet fungerade mellan de fyra personalgrupperna. Att 
enbart använda deltagande observationer föreföll svårt eftersom det fö
rekom situationer som var svåra att överblicka, som till exempel när 
samarbetet skedde via telefonen. Deltagande observation avsåg att vara 
ett komplement till intervjuerna och har skett vid en vårdplaneringskon
ferens, den kommer dock inte att redovisas separat Den deltagande ob
servationen skedde efter intervjuerna, vilket innebar att medvetenheten 
om samarbetsfrågor hade ökat hos de fyra personalgrupperna. De dis
kussioner som förekom vid vårdplaneringskonferensen betonade och un
derströk, som jag uppfattade det, samarbetet mellan de båda organisatio
nerna och då särskilt att de inte alltid var överens men kunde diskutera 
problemen. Orsaken till det kan både ha varit de inblandade aktörernas 
medvetenhet om mitt deltagande och studiens syfte men också mitt eget 
intresse och fokusering kring just samarbetet. Det är av den anledningen 
svårt att konkret redovisa vad som framkom i samband med vårdplane
ringskonferensen. Det framkom dock ingenting som jag inte redan kände 
till, utan blev en bekräftelse på den tidigare inhämtade kunskapen. Vid 
denna konferens deltog hemtjänstassistenter och en områdeschef från 
kommunen samt distriktsläkare och distriktssköterskor från primärvård
en. Fördelen med mitt deltagande i vårdplaneringskonferensen var dock 
att den blev ett komplement till och ett f örtydligande av det direkta och 
konkreta samarbetet mellan tre av personalgrupperna, hemtjänstassi
stenter, distriktssköterskor och distriktsläkare. Med facit i hand inser jag 
att det hade varit en fördel om deltagande observation hade skett före 
intervjuerna. 

De problem som finns med all materiahnsamling, oavsett om det är 
enkäter eller intervjuer, är i vilken utsträckning det som sägs är repre
sentativt för vad som faktiskt sker och inte istället ett uttryck för en 
önskan om hur det borde vara. Det betyder inte att de intervjuade 
medvetet går in för att skönmåla verkligheten utan snarare torde det bero 
på att vi förenklar och glömmer bort detaljer som kan vara viktiga för 
forskaren, för att så korrekt som möjhgt kunna återge vad som händer. 
En intervjusimation är också för de intervjuade en onaturhg situation. 
Det går inte att helt och fullt återge någon "sanning" men strävan är dock 
att komma så nära som möjligt (Ribbens 1989, Davies och Essevald 
1989, Holter och Kalleberg 1982). För att komma ifrån detta 
validitetsproblem har de intervjuade fått beskriva konkreta situationer 
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som de har varit med om och som har handlat om mötet och samarbetet 
mellan de bägge personalgrupperna. 

Materialet redovisas genom att lyfta fram de uppfattningar och erfa
renheter som majoriteten av de olika personalgrupperna uttrycker. De er
farenheter som avviker från majoriteten markeras genom att det är en
skilda och individuella händelser. I redovisningen används de begrepp 
och termer som de intervjuade använt, ett förtydligande ges där termi
nologin är allt för speciahserad. 

Mitt syfte har varit att beskriva och analysera mötet mellan de båda 
organisationernas personalgrupper. Avsikten har inte varit att analysera 
den specifika kommun eller landsting där intervjuerna har skett. Inter
vjuerna har skett endast i en kommun vilket givetvis innebär begräns
ningar vad gäller generahserbarhet. De svårigheter som finns är att från 
erfarenheter från en kommun och ett landsting dra generella slutsatser 
som om det gällde även för andra kommuner. Det som ändå pekar för att 
det kunde gå att generalisera resultaten är att resultaten kan jämföras 
med övriga redovisade studier som till exempel Liljeström och Jarup 
(1983), Westrin (1986) samt Gough (1986). Deras studier pekar bland 
annat på att det är strukturella och organisatoriska faktorer som försvårar 
samarbetet mellan socialtjänstens personal och sjukvårdens personal. 
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Arenor för möten och samarbete 

De två olika organisationernas personalgrupper, hemtjänstassistenter och 
vårdbiträden samt distriktssköterskor och distriktsläkare möts framförallt 
i fyra olika sammanhang: i den enskildes hem, i vårdbiträdeslokalen, vid 
vårdplaneringskonferenser samt via telefonkontakter. I dessa olika sam- -
manhang och på dessa "arenor" diskuteras dels frågor som handlar om 
den enskildes behov av omsorger, dels frågor av mera praktisk natur 
angående hur hjälpen skall genomföras. Det är på dessa "arenor" som de 
olika organisationernas personalgrupper skall samverka och utveckla 
omsorgsarbetet i det enskilda hemmet. 

En stor del av kontakterna mellan hemtjänstassistenten och landstingets 
personal sker via telefonkontakter och tillhör en nödvändig del av hem
vårdsarbetet. Den kommunala hemtjänsten är organiserad så att allmän
heten och personal från andra organisationer dagligen skall, under en be
stämd telefontid, ha möjlighet att prata med hemtjänstassistenterna. Den 
första kontakten som hemtjänstassistenterna får med den enskilde som 
behöver någon form av social service sker vanligtvis via telefon. Ansö
kan om social hemtjänst påbörjas ofta via telefon av primärvårdens 
personal, av kurator vid landstingets institutionsvård eller av den 
omsorgsbehövande. När hemtjänstassistenten har tagit del av ansökan 
om social hemtjänst börjar utredningsarbetet. I samband med ansökan 
har hemtjänstassistenten, av den som gör ansökan om social hemtjänst, 
dock redan fått en del information angående den enskildes medicinska 
och sociala situation. En första bedömning av den enskildes behov av 
social service gör hemtjänstassistenten redan på grundval av dessa upp
lysningar. 

Distriktssköterskorna är på liknande sätt beroende av telefonen i sitt 
arbete. De har precis som hemtjänstassistenterna fastställd telefontid när 
allmänheten kan ringa dem. Det är via telefonen de har kontakt med 
sjukhuset och får ett första besked om att patienter skall skrivas hem från 
lasarettet. De får dessutom skriftliga besked från läkare om patienterna 
behöver någon form av behandling eher medicinsk kontroll av distrikts
sköterskan. Distriktssköterskorna har också mottagningstider när de tar 
emot patienter på distriktssköterskemottagningen. Telefonen är dock en 
viktig förutsätming för samarbetet främst mellan distriktssköterskorna, 
hemtjänstassistenterna och vårdbiträdena. 

Det enskilda hemmet är vårdbiträdets arbetsplats och i vissa kommu
ner även undersköterskans. Deras arbete finns i det enskilda hemmet, 
oavsett om det är en lägenhet i ett vanligt hyreshus eller om det är i en 
lägenhet i ett servicehus. Yrkesgrupper som hemtjänstassistenter, arbets
terapeuter, sjukgymnaster och läkare gör hembesök men utför vanligtvis 
inte något konkret arbete i det enskilda hemmet. Hemtjänstassistenten 
gör hembesök hos den enskilde för att få information om den enskildes 
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situation och vilka insatser som den ensküde anser sig behöva. Hem
besök görs även av distriktssköterskan, för att utföra behandlingar enligt 
läkares ordination eller för att få information av den enskilde om dennes 
situation. Också sjukgymnaster och arbetsterapeuter gör hembesök till 
den enskilde. Arbetsterapeuten för att exempelvis bedöma om den en
skilde behöver någon form av hjälpmedel eller om lägenheten behöver 
handikappanpassas. Sjukgymnasten för att exempelvis instruera den en
skilde om vilken träning som är lämphg och informerar även vård
biträdet eller undersköterskan om lämpligt träningsprogram. De olika 
personalgrupperna gör både egna och gemensamma hembesök. Det en
skilda hemmet utgör en "arena", där de olika organisationernas perso
nalgrupper direkt och indirekt möts för att samordna omsorgsarbetet för 
den enskilde. 

Vårdbiträdeslokalen är ytterligare en "arena" där de olika organisa
tionernas personalgrupper möts. Vårdbiträdena är indelade i olika arbets
lag, i genomsnitt 7 - 12 vårdbiträden i varje arbetslag i den aktuella 
kommunen, variationer finns dock mellan och inom kommunerna. Varje 
arbetslag har en gemensam lokal där vårdbiträden och deras arbetsledare 
träffas för att planera arbetet. Vårdbiträdeslokalen är den officiella och 
gemensamma arbetsplatsen för vårdbiträdena, det är här som denna 
grupp dagligen träffas för att dels få information angående arbetet och 
utbyta erfarenheter om de problem som finns inom arbetet, dels är vård
biträdeslokalen en plats dit de kan gå för att äta lunch, vila eller invänta 
nästa arbetspass. Det är i vårdbiträdeslokalen som hemtjänstassistenten 
möter hela arbetsgruppen samtidigt, vanhgtvis på morgonen och vid 
schemalagda informationsträffar. I vårdbiträdenas grupplokal kan även 
primärvårdens personal, distriktssköterskan, arbetsterapeuten och sjuk
gymnasten, på eget initiativ eller genom inbjudan träffa vårdbiträdena 
för att ge och ta emot information som berör den enskildes behov av 
olika sjukvårdsinsatser. Till grupplokalen kan de personer som har hjälp 
ringa för att exempelvis meddela förändringar som påverkar vårdbiträ
denas arbetssituation eller för att få information om när ett vårdbiträde 
skall komma och vem det är. 

Vårdplaneringskonferenserna är den arena där personal från primär
vården och hemtjänsten möts för att mera övergripande diskutera den 
enskildes behov av social service och sjukvård. Det är också ett forum 
för övergripande samverkansfrågor mellan den kommunala hemtjänsten 
och primärvården. Vid dessa sammankomster, som är mellan en gång 
per månad till fyra gånger per år, deltar från primärvårdens sida, läkare, 
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och från kommunens 
sida hemtjänstassistenten och ibland även överordnade chefer, beroende 
på vad som skall diskuteras. Vårdbiträdena kan i vissa fall bli ombedda 
att delta för att ge sin uppfattning om den enskildes situation. Den en
skilde omsorgstagaren eller dennes anhöriga deltar inte. Ärenden som 
behandlas på vårdplaneringskonferenserna kan exempelvis gälla den en-
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skildes behov av sjukvårdsinsatser, färdtjänst, bostad, sjukgymnastik och 
hjälpmedel, antalet behövhga servicetimmar eller om den enskilde be
höver institutionsvård. Det som diskuteras vid vårdplaneringskonferen
ser kan gälla både generella och enskilda ärenden. 

Hemtjänstens möten med vårdcentralens personal 

Vårdbiträdena är den yrkesgrupp som arbetar konkret med omsorgerna 
till äldre och handikappade. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge 
personlig omvårdnad, städa, laga mat, handla, uträtta ärenden och utföra 
sjukvårdsinsatser som har delegerats av distriktssköterskorna. 

Vårdbiträdena uppgav att de träffar de övriga vårdbiträdena dagligen i 
den gemensamma grupplokalen. Hemtjänstsassistenten kommer daglig
en till en gång per vecka till vårdbiträdenas grupplokal. Antalet gånger 
per vecka kan variera beroende på vilken tjänstgöringstid hemtjänst
assistenterna har, heltid eller deltid och hur många vårdbiträdesgrupper 
som hemtjänstassistenterna har. Hur ofta vårdbiträdena träffar sin arbets
ledare beror också på var gruppen arbetar, i centralorten i anslutning till 
arbetsledarens kontor eller (om de finns) i en by utanför centrum. När 
grupplokalen ligger i anslutning till hemtjänstassistentens kontor (t ex 
servicehus) bhr besöken enklare att organisera och mer av informell kar
aktär. Situationen är då mer att likna vid en institution när personalen 
möts i själva arbetet. 

Vårdbiträdena angav att distriktssköterskorna oftast kommer till 
grupplokalen, men inte varje vecka, utan i huvudsak när alla träffas till
sammans med hemtjänstassistenten en gång per månad. Det händer i -
bland att distriktssköterskan går upp till grupplokalen för att lämna ett 
meddelande eller för att träffa något vårdbiträde men det hör mera till 
undantagen. Vid månadsträffarna finns det möjligheter även för annan 
sjukvårdspersonal som arbetsterapeut eller sjukgymnast att komma till 
grupplokalen för att informera om sitt arbete. 

Grupplokalen är den gemensamma samlingspunkten för vårdbiträ
dena, varje grupp har en grupplokal där de träffar varandra och sin ar
betsledare. Hemtjänstassistenten kommer dit för att prata om hur arbetet 
skall läggas upp. Med hemtjänstassistenten diskuterar de om det har till
kommit någon ny omsorgstagare och i så fall vad som skall uträttas där, 
dessutom praktiska frågor som schemaplanering och allmän information. 
Vårdbiträdena träffar både distriktsskötersköterskor och hemtjänstassi
stenter i privata hemmen men det är mera av en slump än genom planer
ing. Vårdbiträdena och hemtjänstassistenterna går inte till det enskilda 
hemmet för att diskutera hur arbetet skall läggas upp utan det sker i 
grupplokalen, utom när vårdplaner för hemsjukvård skall skrivas. Ett 
vårdbiträde ska vara med när hemtjänstassistenten och distriktssköter
skan diskuterar omsorgsbehovet hos den enskilde. 
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Distriktssköterskan pratar de mest med per telefon eller får medde
lande via hemtjänstassistent eller gruppledare. De omsorgstagare som 
behöver hjälpen brukar inte delta när hemtjänstpersonalen diskuterar en
skilt eller tillsammans med distriktssköterskorna hur arbetet skall läggas 
upp. 

Vårdbiträdena uppfattar att deras relation till distriktssköterskorna in
nebär att de får och ger information (till distriktssköterskorna) när det in
träffar något som rör den enskilde omsorgstagarens medicinska status. 
De ringer till distriktssköterskorna om de behöver veta något som rör 
den enskildes hälsotillstånd eller om de behöver hjälpmedel. Vårdbiträ
dena beskriver sin kontakt med distriktsläkaren som mycket begränsad, 
en kontakt som nästan inte existerar. De uppfattar inte att läkarna behö
ver deras kunskaper om den enskilde. Det händer att de träffar distrikts
läkarna på lasarettet eller i hemmen eller på vårdcentralen, men det är 
mera av en slump. Orsaken att de träffas överhuvudtaget är för att vård
biträdena finns där omsorgstagama är. 

Hemtjänstassistenterna har som representanter för kommunen ett över
gripande ansvar för de omsorgstagare som behöver hjälp i det enskilda 
hemmet. De är arbetsledare för vårdbiträdena och har ett fast antal tjän
ster för vårdbiträdena, dvs årsarbetare, inom de område som de ansvarar 
för. De har också ett budgetansvar, vilket innebär att de har en fastställd 
budget som de skall arbeta efter. Hemtjänstassistenterna träffar varandra 
informellt på arbetsplatsen. De har formella träffar med områdeschefen. 
Vissa av hemtjänstassistenterna är udokahserade från socialförvalt
ningen till i första hand servicehus i ytterområdena. Deras erfarenheter är 
att distriktssköterskorna ibland kommer på månadsträffarna, och det är i 
så fall om de har något de vill diskutera eller vül ha information som rör 
vårdbiträdets arbete eller omsorgstagarens medicinska tillstånd. Det kan 
även vara praktiska saker som att omsorgstagaren behöver få komma till 
lasarett för behandling och hur det praktiskt skall ordnas. Hemtjänst-
assistenterna beskriver att när distriktssköterskorna har sin mottagning i 
ansluming till vårdbiträdenas grupplokal, är det vårdbiträdena som går in 
till distriktssköterskorna för att ge eller få information angående arbetet i 
hemmen. 

Hemtjänstassistenterna angav att de träffar distriktssköterskorna även 
på vårdplaneringsträffama samt vid hembesöken när den enskildes vård
planer skall bestämmas. På vårdplaneringsgrupperna diskuteras mest 
övergripande frågor, men även enskilda ärenden tas upp, det varierar nå
got mellan de olika vårdcentralerna. Det är vårdcentralscheferna och 
kommunens områdeschefer som organiserar vårdplaneringsträffarna. De 
frågor som diskuteras kan vara om det finns några lediga service
lägenheter. När sjukgymnasten och arbetsterapeuten är med handlar 
diskussionen till stora delar om handikapphjälpmedel. Diskussioner kan 
också handla om hemsjukvård skall bevüjas eller om landstinget skall 
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bevilja ersättning till någon som bor på ålderdomshem (sk ELO-
ersättning). 

Områdeschefen deltar vid vårdplaneringsträffarna (-konferensen) när 
kommunen ansvarar för organiseringen av träffen. Hemtjänstassistent
erna framhåller att mötena med distriktssköterskorna i hög grad sker in
formellt, via telefon och gemensamma hembesök. I samband med inter
vjuerna är det oklart om vårdplaneringsträffarna skall fortsätta efter 
Ädel-reformen, men det uttrycktes önskemål om att det borde finnas nå
got forum där samarbetsfrågor kunde diskuteras. 

Vårdcentralspersonalens möte med hemtjänstens personal 

Distriktssköterskorna uppgav i intervjuerna att de träffar hemtjänstper
sonalen i grupplokalen, dels formellt i samband med gruppträffar som 
hemtjänstassisterna ordnar, dels informellt när distriktssköterskorna går 
till vårdbiträdeslokalerna för att diskutera med vårdbiträden. De kan 
också träffas i det enskilda hemmet hos en omsorgstagare, ofta av en 
tillfällighet men det sker även enligt överenskommelse. Avsikten kan 
vara att de skall bestämma vilka insatser som skall ges till den enskilde. 
Distriktssköterskorna uppgav att de ibland träffar hemtjänstassistenterna 
på sina expeditioner, men det är mera ovanligt. Det mest vanliga är att 
de träffas i den enskildes hem när en hemsjukvårdsansökan skall skrivas, 
samt vid vårdplaneringskonferenserna. 

En formell arena där distriktssköterskorna träffar kommunens hem
tjänstpersonal är vårdplaneringsträffama och där möter de i första hand 
hemtjänstassistentema och ibland områdeschefer. Vårdbiträdenas grupp
lokal är ytterligare en arena där distriktssköterskorna möter vårdbiträdet 
i första hand men även hemtjänstassistenten. 

De ärenden som i huvudsak tas upp med hemtjänstens personal är 
vilka insatser som den enskilde är i behov av, vårdbiträdestid eher 
inläggning för rehabilitering med mera. Diskussionerna handlar om de 
problem som har med patientens tillstånd att göra. Distriktssköterskan 
lyssnar på vårdbiträdena, och beskriver sig själva som "bollplank". De 
menar att vårdbiträdena behöver få tala om vad som händer hos den en
skilde men det är inte alltid det behöver göras några direkta insatser från 
distriktssköterskomas sida. 

Distriktsläkarna 

Distriktsläkarna uppgav att de träffar hemtjänstens personal, i första 
hand hemtjänstassistentema, på vårdplaneringsträffama och vid de ge
mensamma hembesöken med distriktssköterskorna. Vårdbiträdena är 
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inte med på vårdplaneringsträffarna och om det sker är det endast i vissa 
speciella situationer. På dessa vårdplaneringsträffar tar gruppen upp 
principfrågor och/eller individfrågor. De uppgav att de har en begränsad 
informell kontakt med hemtjänstassistenten och menar att det är di
striktssköterskorna som sköter den kontakten. 

Hembesök sker endast efter överenskommelse. Hemtjänstassistenter
na deltar vanligtvis vid dessa hembesök. Distriktsläkarna har inga for
mella träffar med vårdbiträdena, eftersom vårdbiträdena inte deltar på 
vårdplaneringsträffarna annat än om de särskilt blir inbjudna. Några av 
distriktsläkarna anger att det saknas utarbetade rutiner när det gäller 
samarbetet mellan primärvårdens läkare och hemtjänstpersonalen. Det är 
inte klarlagt vilka som skall träffas eller var de skall träffas och vad som 
skall diskuteras. Informationen om medicinska frågor ges mellan vårdbi
trädet och distriktssköterskan, en information som ibland förs vidare av 
distriktssköterskan till läkaren. Distriktsläkarna pratar i första hand med 
distriktssköterskorna och det är i hög grad via dem som de får sin 
information om de patienter som får sin omsorg i det enskilda hemmet. 
Distriktsläkarna uppfattar distriktssköterskorna som deras förlängda arm 
gentemot hemtjänstens personal, främst hemtjänstassistenterna och 
vårdbiträdena. Distriktsläkaren besöker aldrig vårdbiträdenas grupplokal. 
De träffar oftast vårdbiträdena i samband med att de följer patienter till 
vårdcentralen. Områdeschefen är den kommunala tjänsteman som 
distriktsläkarna diskuterar med när de får problem som rör hemtjänsten. 

Arbetets uppläggning 

De administrativa reglerna och organiseringen av arbetet varierar bero
ende vilken personalgrupp det handlar om. Det karaktäristiska för dok
umentation av arbetet som rör patient eller omsorgstagare är att det förs 
olika personakter som är mer eher mindre formaliserade. Den enskildes 
sociala och medicinska situation samlas i register bestående av person
akter, ärendeblad och medicinjoumaler. Det är ett dokumentationssy
stem som alla grupper oavsett ställning i organisationerna har. 

Vårdbiträdena för informella meddelandeblad över enskilda omsorg
stagare på grupplokalen. Meddelanden arkiveras inte utan det är endast 
en information till de vårdbiträden som inte tidigare har varit hos den en
skilde för att underlätta omsorgerna till de enskilda. 

Hemtjänstassistenter skriver ärendeblad, som innehåller uppgifter 
som personnummer, namn, adress, anhöriga, sjukdomar, mediciner, ser
viceinsatser och olika intyg. Ärendebladen registreras och arkiveras. 

Distriktssköterskorna för sjukvårdsjournal med uppgifter som person
nummer, namn, adress, anhöriga, sjukdomar, mediciner och meddelande 
om sjukvårdsinsatser och hembesök. Sjukvårdsjournalerna finns hos 
varje distriktssköterska och skall inte blandas ihop med läkarnas medi-
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cinjournaler. 
Distriktsläkarna för medicinjournaler, där alla personuppgifter står 

angivna och patientens medicinska och sociala stams. De arkiveras och 
följer patienten hela dennes hv. En patients medicinjournal kan andra 
sjukhus och läkare begära att få ta del av. 

I princip är all offentligt anställd personal som arbetar i vård- och om
sorgsarbete skyldiga att dokumentera de beslut som tas samt underlag 
för beslut. Dokumentationen innebär att den enskilde framstår som khent 
eller patient. Den enskilde blir ett objekt inför en myndighet. Dokumen
tation skapar en opersonhghet till omsorgstagarna, men är också ett be
slutsunderlag där en målsätming är att skapa jämlika förhållanden mel
lan bidragstagare. Det blir en opersonlig formell rationalitet där besluten 
skall tas utifrån sakliga hänsyn (Beronius, 1986). 

Arbetstider och arbetslokaler 

Det finns stora skillnader mellan dessa fyra personalgrupperna både vad 
det gäller deras arbetstider och deras arbetslokaler. Varje yrkesgrupp har 
en plats i en rangordning, i ett hierarkiskt organisatoriskt system. Deras 
befattningar kännetecknas av utbildning, kunskapskrav, arbetsuppgifter 
som leder till en organisering av skillnader i status, prestige, makt, 
befogenhet och inkomst samt befattningen finns i en hierarkiskt organ
iserad verksamhet. Till varje befattning finns särskilda känneteck-en, 
både rumsligt och tidsmässigt. 

Vårdbiträdena har sin arbetsplats i det privata enskilda hemmet och i 
den gemensamma arbetslokal som finns i en lägenhet eller i ett rum på 
en kommunal institution. Vårdbiträdena är inte ensamma på sin ar
betsplats, andra yrkesgrupper har också tillträde till det privata hemmet, 
där det konkreta arbetet sker men även vårdbiträdeslokalen är öppen för 
andra, både formellt och informellt. Grupplokalen representerar både 
vila och arbete för vårdbiträdena. Vårdbiträdeslokalerna har två funk
tioner, dels rekreation för uppehåll och mat, något som markeras med att 
det finns pentry eller kök, matbord och soffgrupp. Dels planeras det 
dagliga arbetet i grupplokalen, det visas med skrivbord, telefon, bok
hylla, pärmar för meddelande med mera. Det sker också ett löpande in
formationsbyte rörande arbetet, både det konkreta arbetet med den en
skilde och vårdbiträdenas upplevelser av arbetet. 

Vårdbiträdenas arbetstider är anpassade efter omsorgstagarens vård
behov. Det kan innebära arbete på dagtid, kvällstid, nattetid och på 
helger. Omsorgsarbetet är indelat i hel- eller deltidstjänster som kan 
variera mellan 100 procent till 50 procent. De flesta arbetar enligt ett 
bestämt schema, varannan, var tredje eller var fjärde helg och på dagtid. 
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Andra vårdbiträden arbetar på kvällarna, vissa har endast kvällsturer 
medan andra har både dag- kväll- och helgturer. Nattetid finns det så 
kallade nattpatruller, som har fasta omsorgstagare som de åker ut till och 
de kan även ibland ha en viss beredskap om det skulle hända någonting. 
Vårdbiträdena arbetar enligt ett fast schema, så kallade schematurer, som 
kan vara 6-, 4- eller 3-veckors schema. De vet under ett år vilka 
arbetstider de har, vilken semesterperiod de har och vilka helger de 
arbetar. 

Vårdbiträdenas vistas huvudsakligen i det enskilda hemmet, i 
grupplokalen och socialförvaltningen. De finns också på alla offentliga 
inrätmingar, affär, post, bank och apotek. De vårdbiträden som arbetar 
på instimtion har sin arbetsplats avgränsad till instimtionen och delvis 
till de offendiga inrätmingarna. Deras arbetstid, utgörs av en bestämd 
ordning och enligt ett rationellt mönster. Hela året är inplanerat enligt en 
abstrakt tideräkning. De arbetar efter vissa bestämda klockslag, deras 
dag är inrutad, från 15 minuters informationstid på morgonen till att de 
har två timmar hos den omsorgstagaren och en timme hos den osv. Ar
betsgivaren är beroende av att aUa vårdbiträden tar sitt ansvar och kom
mer i tid så att arbetet skall kunna genomföras. 

Hemtjänstassistenterna är kommunala tjänstemän som har sitt arbete 
förlagt till en socialförvaltningen eller i vissa fall utlokaliserade till en 
större kommunal inrättning, som ett servicehus. Det som kännetecknar 
deras arbetsplatssituation är att varje tjänsteman har ett kontor med eget 
skrivbord som de inte delar med någon annan. De har egen telefon med 
eget telefonnummer, bokhylla, besöksstol och fastställda besökstider. 
Varje hemtjänstassistent ansvarar för de omsorgstagare som finns inom 
ett avgränsat geografiskt område. Deras tjänst är tydligare bunden till 
den person som innehar den, både materiellt och rumsligt jämfört med 
vårdbiträdena. De attribut som omger dem markerar en högre ställning i 
tjänstehierarkin. Det finns inbyggt i denna tilldelning av olika attribut en 
beslutsordning och en maktposition. 

Hemtjänstassistenterna har flexibel arbetstid, som innebär en fast tid, 
då man måste vara på arbetsplatsen, dessutom har de en fast tid så kal
lade "flextid" som de själva kan bestämma över. De kan börja sitt arbete 
inom ramen för två timmar, mellan 7.00 - 9.00 och de kan sluta sitt ar
bete mellan 16.00 -18.00. De har också möjlighet att förlänga lunchen 
med en halv timme. Deras arbetstid registeras dock av en särskild flex-
klocka, varje enskild arbetstagare har en egen flexbricka, och de ansva
rar själva för att arbetstiden registreras. Tidsregistreringen sker dels för 
att arbetsgivaren skall kunna kontrollera den anställdas arbetstid och dels 
för att de anställda själva skall, inom en viss tidsram, kunna planera sitt 
arbete. 

Distriktsköterskorna har vanligen sin arbetsplats vid en vårdcentral i ett 
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eget annex med egen besöksingång. De har egna kontorsrum, gemen
samma telefon- och besökstider och utför avgiftsbelagda sjukvårdsinsat
ser enligt en taxa som är 60 procent av läkartaxan. Deras arbetsplats är 
distriktssköterskemottagningen. De har dels var sitt arbetsrum, dels har 
de gemensamma lokaler som undersökningsrum, mottagningsrum och 
sammanträdesrum. De har sitt arbete även hos patienter i de enskilda 
hemmen, men det sker inte kontinuerligt eher schemabundet. Distrikts
sköterskorna bestämmer vid varje besök när de kan göra ett hembesök 
hos den ensküde. De har tillgång till vårdcentralens gemensamma lokal
er och till vårdbiträdeslokalen. 

Distriktssköterskorna arbetar måndag till fredag på vanlig kontorstid 
men har också viss helgtjänstgöring. Den tjänst de har är områdesindelad 
i likhet med hemtjänstassistenter och vårdbiträden. De har egna patienter 
som de ansvarar för men hjälper varandra vid jourer och när de har mot
tagning. Deras arbete är relativt självständigt, de planerar sitt arbete 
själva och har vissa fasta telefon- och mottagningstider att följa. I di
striktssköterskomas arbete ingår både en självständig del, som utgörs av 
deras egen mottagning samt en del där de är beroende av läkarna som de 
får delar av sina sjukvårdsuppdrag från. 

Distriktsläkarna är i en särställning i förhållande till de övriga tre perso
nalgrupperna. Deras arbete finns på en vårdcentral och de har egen 
expedition, eller kontor, med mottagningsrum för patienter. Patienten 
kan ringa läkaren men det sker efter överenskommelse med läkaren eller 
mottagningssköterskan. Det vanhga är dock att distriktsläkaren själv 
ringer upp patienten enhgt överenskommen tid. Distriktsläkarna bestäm
mer i hög grad hur deras arbete skall planeras och organiseras. De har en 
gemensam mottagningssköterska som har till uppgift att planera in 
nybesök, vid återbesök ger distriktsläkarna förslag till ny tid. Di
striktsläkaren har fri tillgång till alla lokaler på vårdcentralen. När de gör 
hembesök till patienter sker det efter samråd med distriktssköterskorna. 

Deras arbetstid är fast och för vissa läkare ingår även jourtjänst-
göring, det vill säga kvälls- natt- och helgtjänstgöring. Detta kan variera 
beroende på hur sjukvårdsförvalmingen har organiserat jourtjänstgöring-
arna. Vid vissa vårdcentraler förekommer ingen jourtjänstgöring utan 
den organiseras av sjukhusets akutmottagning. Distriktsläkarnas arbete 
är organiserat enligt ett rationellt mönster, deras arbetstid är i likhet med 
andra tjänstemän vanlig kontorstid, att jämföra med tidigare provinsial
läkare som alltid var i tjänst. 

Hemvårdsarbetets målsättningar och arbetsuppgifter 

De fyra personalgrupperna har besvarat frågor som handlar om vad den 
övergripande målsättningen är för hemsjukvård och för social hemtjänst. 
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De har dessutom besvarat frågeställningar som rör deras arbetsuppgifter. 
De har inte beskrivit en regelrätt formell befatmingsbeskrivning, utan det 
har skett en avgränsning till de arbetsuppgifter och beslut som de olika 
personalgrupperna har som rör omsorgerna till äldre och handikappade. 
Frågeställningar utgår från att det finns en arbetsmässig skillnad mellan 
insatserna social hemtjänst och hemsjukvård (se bilaga 1). 

De flesta vårdbiträdena uttrycker en viss osäkerhet över vad allmän 
målsätming för hemvårdsarbetet betyder. De utvecklar dock frågan ge
nom att beskriva konkret vad som är viktigt för de som behöver hem
vård. Det framkommer då att de tycker att alla människor oavsett vård
behov skall kunna leva ett normalt liv i sina hem. De anser dock att den 
enskilde skall utföra de uppgifter som de själva kan klara av men få hjälp 
med de sysslor de inte kan göra. Deras arbetsuppgifter oavsett om det är 
hemsjukvård eller social hemtjänst är att hjälpa den enskilde med dennes 
personliga hygien som att duscha, tvätta håret, ge fotvård och tandvård. 
De städar, handlar, utför bank- och postärenden och sköter den enskildes 
medicinering. De promenerar med omsorgstagarna och framförallt, de 
pratar med dem. Vårdbiträdena har ingen särskild tid för samtal med om
sorgstagarna utan det är något som ingår som en del i deras arbete. De 
ger också insuhn, undantaget den vårdbiträdesgrupp där vårdcentralen 
har särskilda undersköterskor som ansvarar för insulingivningen. De de
lar medicin i dosett och ger ögondroppar samt lägger om sär. 

Några citat som åskådliggör deras uppfattningar om deras olika ar
betsuppgifter; 

"Hjälp till självhjälp. Städar, tvättar, lagar mat. Personlig hy
gien, tvätta och lägga håret, påminna dem om att de ska duscha. 
Handla och planera med dom." 

"Dusch och städning, inköp, omläggning, samtalar med dom, jag 
lägger om sår, och skall de ha gymnastik och träning gör jag 
det." 

"Sköta deras hygien, bädda, byta sängkläder, dela medicin, 
handla för det behövs ju lite mat hemma. Ibland betala räk
ningar, det beror lite på vem man har, anhöriga gör ju sånt i-
bland. Följa till läkare, sköta kontakten med anhöriga." 

"Hjälp med påklädning, tvättning, städning, en del har hjälp med 
inköp och post- och bankärenden. De som har hemsjukvård har 
mer sjukvårdande insatser, mer mediciner, ögondroppar, annars 
har de på samma sätt, inköp, bankärenden." 
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På frågan vilka beslut som de tar som rör den äldres behov av social ser
vice och omsorg säger de flesta att de bestämmer åt pensionären ibland. 
För det mesta frågar de hur den enskilde vill ha det. Vårdbiträdet be
stämmer däremot när de skall göra vissa saker som att städa, putsa fön
ster eller tvätta kläder. De planerar sitt arbete i det enskilda hemmet och 
rådfrågar i vissa situationer den enskilde omsorgstagaren. Ett vårdbiträde 
menar att; "Jag bestämmer när de inte kan bestämma själv". 

Vårdbiträden anser att de är delaktig i beslut på så sätt att de inform
erar hemtjänstassistenterna, distriktssköterskorna, distriktsarbetstera
peuten eller anhöriga. Den information vårdbiträdet ger kan i sin mr leda 
till beslut. 

Vårdbiträdena utför olika arbetsuppgifter hos enskilda beroende på 
om de har hemsjukvård eller endast social hemtjänst. 

"De som har social service dom är ju i regel piggare, hemsjuk
vårdspatienterna får man ju jobba med mera de är ju tyngre." 

"Hjälper dem upp ur sängen när de har hemsjukvård, klär på 
dem, planerar vad de ska handla eller om det är något annat som 
ska göras, bara gå ut och gå, tvättar och lagar mat." 

De har för det mesta fler timmar hos en omsorgstagare med hemsjukvård 
och de vänder sig i första hand till distriktssköterskan om det händer nå
got med den enskilde som är beviljad hemsjukvård. De kontaktar för det 
mesta även sin arbetsledare, hemtjänstassistenten. De upplever att de är 
friare att planera sin tid hos den omsorgstagare som behöver sjukvård 
eller har behov av mycket personlig omvårdnad. De delar in omsorgstag-
arna i två olika kategorier, en grupp som klarar sig med enbart social 
hemtjänst, och en annan grupp som tidigare kallades hemsjukvårdare, 
det vill säga enskilda i behov av omfattande personlig vård och/eller 
behov av medicinsk habilitering eher rehabilitering. 

Hemtjänstassistenterna tycker att människorna skall få bo hemma så 
länge det är möjligt ur hälsosynpunkt och få så god vård som möjligt. 
Samtidigt tycker de att omsorgstagarna egentligen inte har något val, de 
är ju tvingade att bo hemma oavsett om det vill det eller ej. Mot bak
grund av detta så måste hemtjänsten ge dem möjlighet att få det så bra 
som möjhgt under den tid de bor hemma. De anser att hemsjukvård är 
god omvårdnad och samma målsätming gäller för hemsjukvård som för 
social service. Deras ansvar för hemsjukvårdspatienterna är som några 
hemtjänstassistenter uttrycker det; 

"Det är min arbetsledarroll, jag gör inget särskilt, utan det är 
distriktssköterskan som gör upp en vårdplan." 
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"För hemsjukvårdspatienterna gör jag upp vårdplaner tillsam
mans med distriktssköterskan. För de som ska ha social service 
är det hur mycket tid de behöver." 

"Det är bara det här med arbetsledarrollen. Jag har ju kommit 
överens med distriktssköterskan om antalet timmar och är det då 
ren hemsjukvård, då är det bara att verkställa och ordna med 
folk så att allt ska klaffa. Kollar även arbetsmiljön och om det 
behövs dubbelbemanning. Men vi har inga praktiska arbetsupp
gifter utan det är ju vårdbiträdena som sköter det. Jag gör hem
besök ibland för att se hur det fungerar." 

De beskriver sitt hemvårdsarbete i beslutstermer, "jag beslutar om inköp, 
matlagning eller mathämtning, handling, dusch, städ." De börjar en ut
redning med att göra en bedömning av den enskildes totala livssituation. 
De fattar inga beslut vid första besöket eller kontakten om den tid den 
enskilde omsorgstagaren är i behov av. Det är först när vårdbiträdet har 
börjat arbeta där som de får kunskap genom vårdbiträdet vilken tid den 
enskilde behöver. De är i mycket stor utsträckning beroende av vård
biträdets kunskaper och hur denne uppfattar situationen hos den en
skilde. Omsorgstagarna kan till att börja med ge uttryck för en stor 
osäkerhet över hur många vårdbiträdestimmar de behöver och dessutom 
kan behoven variera över tid. Direkt när omsorgstagaren har kommit 
från sjukhuset kan de behöva daglig hjälp, men efter en tid behöver de 
kanske hjälp varannan dag. Hemtjänstassistenterna behöver därför 
vårdbiträdets kunskaper för att kunna göra en säkrare bedömning av 
behovet av servicetimmar. 

Några av hemtjänstassistenterna är föreståndare för servicehus eller 
ålderdomshem medan andra är ansvarig för de äldre som finns inom ett 
bestämt geografiskt område. Det gemensamma för alla är dock att de är 
arbetsledare för vårdbiträden och har ett budgetansvar. Hemtjänstassi
stenterna är alltid arbetsledare för vårdbiträdena oavsett om arbetet är so
ciala insatser eller sjukvård. Hemtjänstassistenterna menar att de aldrig 
kan avsäga sig sitt ansvar som arbetsledare. När distriktssköterskorna 
delegerar enklare sjukvårdsbehandlingar, som t ex insulin till vårdbiträ
det, är det hemtjänstassistenternas uppgift att bedöma om vårdbiträdena 
klarar av den sjukvårdsbehandling det gäller. Hemtjänstassistenterna 
menar att de ansvarar för de sociala insatserna samtidigt som de skall 
samarbeta med sjukvårdens personal så att det fungerar kring den enskil
de omsorgstagaren. 

Utöver beslut om serviceinsatser beslutar hemtjänstassistenterna om 
färdtjänst och ledsagarservice. De gör en utredning av den ensküdes be
hov av plats i servicehus, behov av trygghetslarm, nattpatrull, avlös
ningsservice, dubbelbemanning eller hemsjukvård. Det är dock inte 
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hemtjänstassistentema som tar beslutet utan det gör vanligen en över
ordnad chef på kommunen. De anser att de har samma arbetsuppgifter i 
förhållande till omsorgstagare oavsett om den enskilde behöver 
omfattande personhg omvårdnad, rehabilitering eher enbart social 
hemtjänst. Deras arbetsuppgifter och beslut har delegerats från 
socialnämnden. 

Distriktssköterskorna anser att målsätmingen för sjukvården i hemmet är 
att patienterna skall må bra i sina hem och skall få bo hemma samt att 
hjälpinsatserna från kommunen skall fungera. Deras och kommunens 
uppgift är att göra det möjligt för enskilda att vårdas hemma. De anser 
att med den sjukvårdsteknik som finns idag kan det fungera för de flesta 
patienter oavsett sjukdom. Det är endast akuta tillstånd som kräver sjuk
husvård. Patienten anser de skall ha möjlighet att välja om de vill bo 
hemma eller på institution. Det är patienten som skall bestämma om vad 
som är bäst för dem. Målsättningar för hemsjukvården anser de huvud
sakligen vara medicinsk habilitering. 

Distriktssköterskomas arbetsuppgifter som rör hemsjukvård respek
tive social hemtjänst, är mera av typen tillsyn. De menar att personlig 
omvårdnad är vårdbiträdenas arbetsuppgifter. Deras konkreta arbetsupp
gifter när de åker ut till hemmen är att lägga om sår, injektionsgivning, 
provtagningar (urin, blod) och blodtrycksmäming. Dessutom utreder de 
tillsammans med hemtjänstassistentema behovet av hemsjukvård, och 
vilken fördelning av tid som skall gälla mellan landsting och kommun. 
Några röster kring hemsjukvårdsarbetet: 

"Hemsjukvård kan man få om man har en eller två ADL-funk-
tioner borta, om man till exempel inte kan klä sig själv, då 
upprättar man en vårdplan. Insatsen rent sjukvårdsmässigt är 
inte alla gånger så stor och enklare omläggningar kan ju 
delegeras till vårdbiträdena, ibland kan det ju vara större 
omläggningar och då får jag ju gå dit själv." 

"Det är ju tillsyn, när man har hemsjukvårdspatienter så brukar 
vi ju titta till lite oftare än vanligt det beror i vilket tillstånd de är 
i. Ar det en hemsjukvårdspatient som har varit det i 25 år så kan
ske man inte åker dit så ofta om det inte är något speciellt." 

"Vi har ju mycket bensår och andra omläggningar, injektions-
givningar och vanlig tillsyn. Vi har också provtagningar hos 
många patienter som inte tar sig hit." 

Vi gör vårdplaner tillsammans, det har blivit jag som står för att 
skriva ner det där, så att de får dom färdiga, dom får ju då en 
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kopia, men beslutet det är ett kompromissande och ett ställ
ningstagande, man kommer fram till den hjälp som behövs och 
som ska utforas av vårdbiträdet." 

"Det här med hemsjukvården är ju det också att man måste ha 
kontakt med arbetsterapeut och sjukgymnast och kolla hur de 
jungerar hemma. ADL-bedömningar om man kan göra någonting 
när det gäller kontrakturprofylax." 

ADL-aktiviteter är de aktiviteter varje människa dagligen måste 
genomföra under en dag, som att tvätta sig, klä sig och inta en måltid70. 
Det är arbetsterapeuten som undersöker vilka aktiviteter den enskilde 
klarar av och vad de behöver hjälp med. 

På en vårdcentral har all insuhngivning delegerats till undersköter
skor som även tar blodsockerprover hos patienter som bor hemma. Det 
upplevdes oerhört positivt med undersköterskor i vården. Distriktsskö
terskorna upplevde att de kunde sjukvårdsarbetet och litade på dem till 
100 procent. 

Distriktssköterskorna har inga skriftliga direktiv över vad de kan de
legera till vårdbiträdena utan det är en bedömningsfråga från fall till fall. 
Tillvägagångssättet är att de ställer frågar till vårdbiträdet om vad de har 
för utbildning och tidigare erfarenhet av sjukvård. Nästa steg är då att de 
lär upp vårdbiträdet i hemmet för den aktuella uppgiften. Tillvägagångs
sättet kan vara så att när en omsorgstagare behöver hjälp med exem
pelvis insuhngivning kontaktar distriktsköterskan de vårdbiträden som 
inte kan ge insulin och ger dem dels teoretiska kunskaper, dels praktiska 
kunskaper. Vårdbiträdena får träna stickteknik innan de får praktisera på 
patienterna. En distriktssköterska får sammanfatta vad som delegeras till 
vårdbiträdena: 

"Det kan vara omläggningar, spola kateter, ge insulin. Vi instru
erar vårdbiträdena så att de kan ge insulin. Medicindelning." 

Distriktssköterskorna beskriver också sitt arbete som något som endast 
kan upplevas och som kan vara svårt att uttrycka i ord. En distriktssköt
erska menar att när hon kommer hem till en patient så gör hon en över
blick "tar in miljön" och gör en allmän bedömning över vad det är för 
hem. Hon ser om det är ren misär, socialt och hygieniskt men som hon 
också uttryckte det "man ser också om där finns värme och omtanke." 

Peter Westlund beskriver vad han kallar ADL-trappan enligt Hulter Åsberg, som delar in A D L i tio steg. 
Från steg 1 som är städ, sedan matuppköp, transport, matlagning, badning, på- o avklädning, toalettbe
sök förflyttning, kontinens till steg 10 som är födointag (1993 sid.21) Det är beskrivning av A D L som 
inte helt överensstämmer med vad primärvårdens och hemtjänstens personal i den aktuella kommunens 
användning av begreppet ADL. Kriterierna för hemsjukvård är att minst två ADL-funktioner är borta 
och det är när den enskilde inte kan klara sin personliga hygien, av- o påklädning, toalettbesök, födoin
tag eller har omfattande behov av sjukvårdsinsatser. 
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Distriktssköterskorna möter många olika grupper av människor i sitt 
arbete. I deras arbete ingår från barnhälsovård, sjukvård, åldringsvård, 
diabetesvård, utbildning av nybhvna föräldrar, till att ge information 
som rör vanhga hälsofrågor. De kan bedöma sjukvårdsbehovet, men när 
det gäller att bedöma antalet timmar som vårdbiträdet skall vara hos den 
enskilde är hemtjänstassistenten mera kunnig. 

Några av distriktssköterskorna uppfattar att frågan om vilka beslut de 
tar som som rör den äldres behov av hemsjukvård som felformulerad. De 
uppfattar att de ordinerar eller rekommenderar men inte beslutar. De har 
inte ordinationsrätt när det gäller mediciner som kräver recept och de 
kan inte ordinera kateter eller injektioner. De har däremot rätt att 
ordinera hjälpmedel vid bland annat inkontinens (problem att hålla urin) 
och enklare hjälpmedel som käpp eller griptång och kan rekommendera 
mediciner som inte kräver recept. De bestämmer själva om vissa under
sökningar som urinodling, viss provtagning som kapillärprov (HB), och 
sänka (SR). De har också fria händer att prova sig fram när det gäller 
särbehandling och använder olika salvor eller kompresser beroende på 
den erfarenhet de har. Distriktssköterskorna menar att de alltid kan re
kommendera sjukvårdsinsatser men det är alltid patienten som i sista 
hand bestämmer. De föreslår och diskutera med andra kolleger vilka 
sjukvårdande insatser som bör göras. De arbetar efter läkarnas or
dinationer men har samtidigt en stor självständighet i sitt arbete, läkarna 
finns dock alltid i bakgrunden som de kan konsultera om de får problem. 

En distriktssköterska menar att det är läkaren som ordinerar, hennes 
uppgift är att informera och ge råd. Hon uppfattar att personalen använ
der olika begrepp inom kommunen och landstinget. Socialtjänstens per
sonal tar beslut medan sjukvårdens personal ordinerar och rekommen
derar. 

Distriktssköterskorna uppfattar sitt arbetsområde som avgränsat gent
emot hemtjänstassistenternas. De har ansvar för de patienter som har 
någon form av sjukvård eher omfattande personlig omvårdnad. De som 
har social service besöker hon inte om de inte behöver hennes tjänster. 
En distriktssköterska beskriver vissa hållpunkter som hon går efter när 
hon besöker patienter, det är några råd som hon har fått av en 
långvårdsläkare. Dessa hållpunkter är "patientens ålder, sjukdom och 
boende, hjälpbehov, hur mycket hjälp patienten behöver samt 
inneboende." 

Distriktsläkarna menar att målsätmingen för hemsjukvården är att den 
gamle och sjuke själv skall få välja vilken vård de vill ha när krafterna 
börjar sina och hälsan börjar svikta. En läkare uttrycker som så att "vill 
de vara hemma och det tycker jag att många bör ha rätt att få vara, så 
då är det vi som ska försöka tillgodose det." Deras arbetsuppgifter för de 
som har hemsjukvård är sedvanliga arbetsuppgifter som en distriktsläk
are har. När landstinget ansvarar för hemsjukvården, ekonomiskt och 
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organisatoriskt bedömer distriktsläkaren tillsammans med distrikts
sköterskorna vårdbehovet och vilken målsättning som skall gälla för den 
enskilde patienten. De uppfattar sig själva mera som medicinska konsul
ter i ett bedömningsskede. Distriktsläkarna gör tillsammans med di
striktssköterskorna hembesök till patienter som har beviljats hem
sjukvård. Distriktsläkarnas arbetsuppgifter för hemsjukvårdspatienter 
kan illustreras med följande citat; 

"Det är inte så mycket medicinskt, utan att tillsammans med di
striktssköterskan göra en värdering av det vårdbehov som finns 
och skapa en rimlig målsättning, medicinsk målsättning. Det är 
ju i många fall att fördröja en försämring och hålla sjukdomen 
under kontroll med medicinering. Se till att omvårdnaden ligger 
på en rimlig nivå för att förebygga liggsår och andra sår. Det är 
ju inte så mycket strikt medicinskt, utan man finns som en slags 
konsult i ett bedömningsskede, det är där rollen finns." 

Distriktsläkarna utreder, ställer diagnos och beslutar om behandling. 
Målsätmingen för deras arbete är att bota och behandla. De är delaktig i 
beslut när de remitterar patienter till andra kliniker. De skriver ut lä
karintyg för bland annat färdtjänst, intyg för parkering på handikapplats, 
viss ekonomisk hjälp, försäkringsfrågor. När de skriver under vård
planen för hemsjukvård handlar besluten om att patienten skall ha akti
vering, sjukgymnastik eller ADL-träning och antalet hemsjukvårds
timmar. Distriktsläkarna har samma ansvar oavsett om patienten är i 
behov av social hemtjänst eller hemsjukvård och de får likvärdig be
handling som övriga patienter när de besöker vårdcentralen. 
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Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis så finns det fyra arenor där de olika personalgrup
perna möts; vårdplaneringsgrupp/konferens, det privata hemmet, vård
biträdeslokalen samt via telefonkontakter. Det är på dessa arenor och i 
dessa sammanhang de har möjlighet att mötas för att informellt och for
mellt utbyta information. Det konkreta samarbetet mellan sjukvardsut
bildad personal och socialtjänstutbildad personal handlar i stor utsträck
ning om att komma överens om den enskildes behov av sjukvårdsinsat
ser samt hur sjukvårdsinsatserna eller omfattande omsorgsinsatser skall 
genomföras. 

Vårdbiträdena rör sig huvudsakligen i informella och privata sam
manhang som det privata hemmet och vårdbiträdeslokalen, där samar
betet till största delen handlar om att ge men kanske mest att få informa
tion från distriktsköterskor och hemtjänstassistenter. Distriktssköter
skorna har det övergripande ansvaret för samordningen av sjuk
vårdsverksamheten. Vårdbiträdena får därför information och instruktio
ner av distriktssköterskorna över hur sjukvårdsinsatser skall göras. 
Vårdbiträdena i sin tur vänder sig till distriktssköterskorna för att få in
formation om det händer något med hälsotillståndet för den enskilde. 

Hemtjänstassistenterna deltar både på det privata och det offentiiga 
området, de möter sjukvårdspersonalen i det privata hemmet, vid vård
planeringskonferenser, via telefonkontakter och delvis i vårdbiträdenas 
grupplokaler. Hemtjänstassistenterna och distriktssköterskorna gör ge
mensamma hembesök, ofta tillsammans med en distriktsläkare och ut
reder tillsammans omsorgsbehovet, i vissa fall är det distriktsläkaren 
som formellt undertecknar hemsjukvårdsansökan. 

Distriktssköterskorna planerar sina möten delvis på basis av dis
triktsläkarens direktiv, men styr även själv när hembesök skall ske. Di
striktssköterskorna träffar hemtjänstassistenterna formellt och informellt 
enhgt överenskommelse. Distriktssköterskorna tar kontakt eller bhr 
kontaktad av hemtjänstassistenterna för att överenskomma om hembesök 
till en enskild som ansöker om hemssjukvård eller är i behov av sjuk
vårdsinsatser. Distriktssköterskorna kan ha kontakt med hemtjänstens 
personal på aha "arenorna", utom på vårdplaneringskonferenserna där 
inte vårdbiträdena deltar. 

Det märkbara är dock att distriktsläkarnas möten med hemtjänstper
sonalen sker huvudsakligen på basis av formella kriterier, eller enligt 
avtalad tid. Det är i princip distriktsläkaren som bestämmer när, var och 
vem de vill träffa. 

De informella arenorna domineras av vårdbiträdena och de formella 
arenorna domineras av distriktsläkarna och i bakgrunden finns hemtjän
stassistenter och distriktssköterskor. 

Distriktsläkarna har huvudsakligen distriktssköterskorna som sin 
samarbetspart i frågor som rör sjukvård till enskilda boende i sina hem. 
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De har en begränsad kontakt med hemtjänstassistenterna, i första hand 
vid vårdplaneringskonferenser men också i samband vid hembesök till 
enskilda tillsammans med distriktssköterskorna. Kontakten är i huvudsak 
uppbyggd kring formella sammanhang, de informella kontakterna med 
hemtjänstens personal sköter distriktssköterskorna. Deras kontakt med 
vårdbiträdena är inte planerad utan sker i samband med att patienterna 
besöker vårdcentralerna i sällskap med ett vårdbiträde. 

Det samarbete som utövas mellan de fyra personalgrupperna rör en
dast de människor som är i behov av någon form av sjukvård, handi
kapphjälpmedel eher omfattande omvårdnad. 

Det finns en övergripande generell målsättning för omsorgsarbetet oav
sett om det handlar om social service eher hemsjukvård. Den anger att 
människorna skall få sin sjukvård och omsorg i eget boende så långt det 
är möjligt. Personalgrupperna delar uppfattningen att den enskilde om
sorgstagaren inte har så stora möjligheter att själv välja sitt boende. Det 
är dock det enskilda hemmet som det mesta kretsar kring, det är där den 
enskilde i första hand skall få sin omsorg. En vetskap som personalen 
känner till och därför sker arbetet efter målsättningen att "göra det bästa 
av situationen". Intervjusvaren åskådliggör också den officiella målsätt
ningen som finns både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, 
att den enskildes personhga integritet skall respekteras och att de så 
långt det är möjligt ur hälsosynpunkt skall få bo kvar i sina egna hem. 

Det finns tydliga skillnader mellan dessa fyra personalgruppers ar
betsuppgifter och beslutsrätt. Något som bland annat uttrycks med skilda 
attribut och i arbetets organisering. Den skillnad som finns ur maktsyn
punkt yttrar sig på olika sätt, inom sjukvården med sin hierarkiska upp
byggnad visar det sig i vissa specifika underordningsrelationer. Ett kän
netecken är att det finns rumsliga begränsningar för lägre underställd 
personal, ju högre upp i beslutshierarkin desto större geografiskt ut
rymme finns att tillgå. Varje personalgrupp har sina utrymmen att tillgå, 
vissa fasta arbetsrutiner som de identifierar sig med och som de uppfattar 
är en del av deras tjänst71. 

Vårdbiträdena som huvudsakligen är kvinnor är längst ner i makthier
arkin, de utövar en viss makt i sin relation till den enskilde omsorgsta
garen. De kan relativt självständigt planera sitt arbete i samråd med den 
enskilde, men saknar ändå makt och inflytande över sin egen arbetssitua
tion. De har en relativ självständighet i arbetet men har ingen makt över 
sin arbetssituation. Hemtjänstassistenterna är i sin tur en mellanställning 
i tjänstehierarkin inom socialförvaltningen men har makt över vissa spe
cifika delar av det sociala arbetet, som arbetsledning och beslut av olika 

Gerd Lindgren tar upp i sin bok "Doktorer, systrar och flickorna (1992)^ att läkarna kan i princip röra sig 
inom alla områden där övrig personal befinner sig, de har tillgång till både ett privat omrade och offent
liga områden. Sjukvårdsbiträdena, de sk flickorna har egentligen bara sköljrummet som sitt eget område 
där de får vara relativt ostörda. 
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biståndsinsatser till den enskilde. Distriktssköterskorna är relativt själv
ständiga i sin yrkesroll, de planerar sitt arbete men får även direktiv av 
distriktsläkarna, det vill säga delar av deras arbete kontrolleras av läka
ren. Distriktsläkarna har inte någon framträdande roll i själva organise
ringen av hemvården, deras arbete för hemsjukvårdspatienterna hgger 
inom ramen för sedvanliga distriktsläkaruppgifter. 
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8. MÖTET MELLAN DE BÅDA PERSONAL
GRUPPERNA UTIFRÅN HEMTJÄNSTENS 
PERSPEKTIV 

Den utvalde kommunen har en hemvård som består av både institutionell 
vård, som gruppboende, servicehus, ålderdomshem och flerhandikapp-
boende samt hemvård i de privata hemmen. Kommunen har organiserad 
hemvård i centralorten samt ute på landsbygden. Kommunens områden 
är indelade efter landstingets vårdcentraler. Landstingens vårdcentraler 
utgör geografiskt avgränsade distrikt där respektive organisations perso
nalgrupper samarbetar med varandra. 

Relationerna mellan de bägge personalgrupperna vilar på både en 
formell och informell grund. Det är en formell lagstifming som anger att 
de bägge personalgrupperna är skyldiga att samarbeta, samtidigt som de 
möter varandra i arbetet med den enskilde i dennes privata hem och i 
kontakten med landstingets sjukhusvård. De frågor som personalen be
svarar avser att beskriva och analysera syftet med samarbetet och hur 
samarbetet fungerar mellan personalgrupperna i de två organisationerna, 
kommunens hemtjänst och landstingets primärvård. 

Vårdbiträdena 

De grupper som vårdbiträdena samarbetar med när det gäller hemsjuk
vård är hemtjänstassistenter och distriktssköterskor men också distrikts
arbetsterapeuter och distriktssjukgymnaster. Det är de yrkesgrupper som 
de möter mest i arbetet med omsorgstagama. De har även kontakt med 
personal från sjukhuset och annan landstingspersonal som mental
skötare, kurator med flera och övrig kommunal personal men då enbart i 
vissa speciella situationer. 

Rutiner kring hemsjukvårdsarbetet 

Vårdbiträdenas samarbete med hemtjänstassistenterna beskrivs som nära 
och konkret. De träffar hemtjänstassistentema på gmpplokalen varje dag 
eller två - tre gånger per vecka. De anser att deras samarbete fungerar 
bra med hemtjänstassistentema. De anser att de kan vända sig till hem
tjänstassistenten i aha frågor som rör deras arbete. Hemtjänstassistent
ema har som arbetsledare ett övergripande ansvar för deras arbete. Det 
är emellertid distriktssköterskan de kontaktar när de har frågor som rör 
den enskildes medicinska situation. De ringer till distriktssköterskemot
tagningen eher pratar med distriktssköterskorna när de träffar dem i 
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hemmet eher i grupplokalen. 

Några citat får illustrera innebörden av hemsjukvård; 

"Hemsjukvård är det när distriktssköterskan kopplas in och om 
patienten behöver ligga på lasarettet, de kan behöva sjukvård
ande insatser." 

"Sköter deras hygien, bäddar, byter sängkläder, delar medicin, 
handlar... Sjukvårdsinsatser, byter påse om det behövs, säng
tvättar ibland, använder lyft. Vi kan göra lite gymnastik, lite gå-
träning brukar vi ha, följa till läkaren, sköta kontakten med an
höriga, det är allt." 

"Hemsjukvårdspatienterna har mer sjukvårdande insatser, mer 
mediciner, ögondroppar, annars har de på samma sätt inköp, 
bankärenden." 

"Hemsjukvård det kan ju vara vad som helst, egentligen. Det är 
ju både personlig hjälp och så får man städa också. Tvätta, gym
nastik och medicindelning, inköp." 

Vi ringer till distriktssköterskorna när vi har något problem och 
vi träffar henne alltid på våra gruppträffar och då går vi igenom 
våra hemsjukvårdspatienter och även om det är våra vanliga 
vårdtagare så går det också bra. Vi har bra kontakt, hon ringer 
oss om det är någon som skall hem från lasarettet." 

Vårdbiträdena uppfattar att hemsjukvård innebär mera personlig om
vårdnad i jämförelse med när den enskilde enbart har social hemtjänst. 
Vårdbiträdena deltar ofta vid hembesöken när hemtjänstassistenten och 
distriktssköterskan och ibland distriktsläkaren bestämmer vilka vård- och 
omsorgsinsatser som den enskdde behöver. Hemtjänstassistenten kon
taktar dem nästan alltid för att få veta hur mycket tid som den enskilde 
behöver och vilka insatser som måste utföras hos den enskilde. 

Samarbete med sjukhuspersonalen 

När de får frågan hur de tycker att samarbetet fungerar med landstingets 
personal tar vårdbiträdena i första hand upp problem som finns i rela
tionen till personalen på sjukhuset. Sjukhuspersonalen uppträder ibland 
på ett sätt att vårdbiträdena får intrycket att de inte känner till vad de 
skickar hem omsorgstagarna till. Ett vårdbiträde beskriver en situation 
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som åskådliggör en del av problematiken; 

"De (personalen på lasarettet min anm.) verkar inte veta vilket 
boende de skickar hem dom till. De tror att det är ett lasarett och 
att vi har obegränsat med folk. Vi är ju bara två på kvällarna, nu 
har vi ju bara tre våningar men vi har haft fem våningar. På 
nätterna är vi två både på S-gården eller O-bo (ett ålderdoms
hem och ett servicehus, min anm.). På å-hemmet larmar ingen, 
de är för dåliga. Många gånger är det som om vi är hysteriska 
när vi åker upp med någon till lasarettet. Vi har en farbror som 
blir som ett lamm när han kommer upp på lasarettet. Här har 
han då hållit på, och distriktssköterskan har tittat på honom och 
till slut måste vi upp med honom på lasarettet. Så att vi inte ba
gatelliserar bara för att han jämt är så här, men när han då är 
lugn på lasarettet, då nonchaleras vi, det är vi som är hispiga." 

Vårdbiträdena anser att sjukhusets personal visar en oförståelse över att 
enskilda som känner sig dåliga kan agera olika beroende på var de är. 
Bara vetskapen att de är inlagda på sjukhus gör att vissa äldre uppträder 
lugnare. Ett annat vårdbiträde beskriver liknande erfarenheter; 

"Lasarettet kan ju skicka hem någon och det kan ta en eller två 
dagar innan vi får rätt på det. Om inte anhöriga har meddelat. 
Då har inte avdelningen ringt, de skall ringa till vår lokal eller 
assistenten. Dom beklagar det, distriktssköterskan, men det har 
ju alltid varit så." 

Ytterligare ett vårdbiträde beskriver en annan situation; 

De skickar hem dem (patienterna min anm.) snabbt. Ibland är det 
ju inte så roligt, vi skickade in en gammal tant en kväll och hon 
kom tillbaka samma kväll. Hon (var 94 år) blev bara placerad i 
nattlinnet i hallen och ingen visste något." 

Ett annat vårdbiträde beskriver en situation som inträffat som visar på en 
okunnighet från sjukhuspersonalen om hemvårdens arbete; 

"Jag tror inte att sjukhusets personal vet vad de skickar hem per
sonerna tili. De kan skicka hem mycket sjuka, för det är klart det 
finns ingen plats däruppe. De vet inte när de skickar hem dem att 
de måste ha hjälp. Det var en farbror som vi hade skickat in med 
ambulans och när han skulle skrivas ut då ringde en läkare och 
frågade om vi inte kunde komma efter honom. Nej, vi har inte 
möjlighet att göra det, men menade han då hur skall han då ta 
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sig hem? Han får väl ta en taxi, tyckte vi. Men har ni inte jour 
frågade läkaren? Jour, sa jag, vad då för jour, skall vi sitta där 
och vänta? Då blev denna karl skickad till psyket och då ringde 
psyket och frågade samma sak om vi inte kunde komma och 
hämta. Det är ofta så att de tror att vi ska kunna ställa upp när 
som helst, som om vi hade en typ av jour." 

Vårdbiträdena har inte den erfarenhet eller kunskap om olika sjukvård
stillstånd som sjukvårdspersonalen har och de har inte heller tillgång till 
sjukvårdstekniska resurser som ett lasarett förfogar över. Omsorg på ett 
servicehus eher ålderdomshem är inte samma sak som den sjukvård som 
lasarettet kan ge. Vårdbiträdenas beskrivningar av omsorgstagarnas age
rande tyder på att de upplever att sjukvården har större auktoritet när det 
gäller medicinska frågor, det är så att säga där den riktiga sjukvården 
ges. 

Vårdbiträdena menar att sjukhusets målsättning förefaller vara att pa
tienterna skall skrivas ut till varje pris. Vårdbiträdena upplever att det 
finns en nonchalans och en oförståelse från sjukhuspersonalens sida om 
hur det fungerar i det enskilda hemmet. Det visar sig bland annat när de 
skickar hem patienter med medicinlistor som knappt går att läsa. Vård
biträdena uppfattar att det är svårt ibland att veta vilka mediciner som är 
aktuella, listorna skickas med överstrykningar och tillägg och kan vara 
svåra att tyda. När avdelningspersonalen på sjukhusen visar bristande 
kunskaper om hemtjänstens resurser och befogenheter får det kon
sekvenser både för vårdbiträdenas arbetssituation men även för vad som 
händer med patienterna efter utskrivningarna. 

Samarbetet med distriktssköterskorna 

När de får frågan hur samarbetet fungerar med distriktssköterskan blir 
det direkta svaret från de flesta vårdbiträdena att det fungerar bra. De 
uppfattar att bra samarbete är när deras åsikter tas på allvar. De anser 
därför att samarbetet är bra när distriktssköterskorna lyssnar och tar sig 
an problem som vårdbiträdena har, samt att de känner att de blir respek
terade för det arbete de gör. Bra samarbete är också när sjukvårdens per
sonal informerar och ger vårdbiträdena tid att förbereda sig när en pa
tient skall skrivas ut till hemmet. 

När de skall konkret beskriva vad som fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra i relationen till distriktssköterskor och distriktslä
kare visar det sig hur känsligt området är. Det förefaller som om vårdbi
trädena helst inte talar om samarbetsproblem utanför arbetsgruppen. Det 
framkommer trots allt ju längre intervjun fortgår att det finns oklarheter 
och problem mellan vårdbiträden och distriktssköterskor. Två vårdbi
träde beskriver följande situation; 
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"När vi har en som har kateter, om vi ska spola den eller inte, då 
var det väl nästan snudd på att vi började göra det. Distrikts
sköterskan tyckte att vi klarade av det, det där är ingen sak men 
då tror jag att vi var ganska eniga om att det där var faktiskt 
distriktssköterskans område." 

"Distriktssköterskan är med på våra gruppträffar och då tar vi ju 
upp allt, om det är några mediciner eller om hon skall dela eller 
om vi skall göra det och det är ju på hennes ansvar. Ändå så far 
hon ibland och delar medicin." 

Några av vårdbiträdena ursäktar distriktssköterskorna med att säga att 
när de nyligen har börjat på sin tjänst kan det uppstå oklarheter över hur 
rutinerna fungerar. För att markera att det är ovanligt så tillägger de att 
den distriktssköterska som arbetade tidigare var mycket bättre. 

"Distriktssköterskan är så pass ny, den vi hade tidigare hon 
kunde komma och fråga, och vi kunde ringa om det inte funge
rade. Jag vet nu till exempel, ett vårdbiträde som ringde till vår 
distriktssköterska för att det var slut sprutor och insulin, så 
ringde hon till den här distriktssköterskan och frågade om hon 
kunde beställa insulin. Ja, sa hon om jag vill." 

Andra vårdbiträden tar dock upp konkreta misshälligheter som orsakas 
av oklarheter över vem av de bägge yrkesgrupperna som ansvarar för 
vad. Ett vårdbiträde beskriver sina erfarenheter på följande sätt: 

"Jag tycker att det fungerar bra med distriktssköterskan men hon 
är ny, den gamle där fungerade det sämre, ibland kom hon på 
våra möten och ibland inte och vi hade saker vi ville ta upp och 
det hade ju varit bättre om hon hade velat komma på våra möten. 
Ibland hade det varit gruppträffar på flera ställen samma dag, så 
hon har väl inte hunnit och hon kan ju ha hembesök ute." 

Det mest vanhga är dock att de har en positiv erfarenhet av distriktsskö
terskorna. De anser att de kan vända sig till dem för att diskutera de pro
blem som finns hos hemsjukvårdspatienterna. Ett gott samarbete mellan 
landstinget och kommunens hemtjänst uppfattar vårdbiträden är när de 
har en distriktssköterska som de har en bra relation till, det vill säga 
pratar, informerar och resonerar med dem om olika insatser. 

Det är dock bristen på information som många anser är ett problem. 
Informationen kommer från olika håll och ibland saknas den fuUständigt, 
som när omsorgstagare skickas hem utan att landstinget har meddelat 
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hemtjänsten. En händelse som inträffade var när landstinget hade skickat 
hem en äldre dam med en kanyl kvar i armen. Den äldre kvinnan hade 
fått dropp på lasarettet och kanylen var inte borttagen. När hon kom hem 
hade hon själv dragit ut kanylen med påföljd att det hade börjat blöda. 
Det var först när en granne upptäckte att kvinnan hade kommit hem och 
ringde till kommunens hemtjänst som kvinnan fick hjälp. Vårdbiträdena 
beskriver flera liknande situationer när det har brustit i informationen 
från lasarettet. 

"Det har gått så långt att man måste kontakta distriktssköterskan 
och fråga ska det verkligen vara så här? Ibland som när de 
skickar hem någon, en helg, en fredag, ja alla gör väl fel men 
ibland händer det att dom inte har ringt oss. När det är sådana 
som inte har haft hjälp tidigare, då får vi oftast veta det i tid. När 
det är sådana som vi har haft förut då kan dom bli utan hjälp om 
de inte meddelar. Det blir ju en stor schemaomläggningom om 
man ska ha en ny vårdtagare. Det har också hänt att de har legat 
inne jättelänge och man tror att vårdbehovet är det samma men 
då kanske de har blivit bättre men även att de inte klarar av vissa 
saker". 

Bristen på information kan få stora konsekvenser för den enskilde om
sorgstagaren. Vårdbiträdena anser att de har ett ansvar för de som behö
ver hjälp och tycker att de behöver vara de första som får information 
när patienter skall komma hem. Det är ändå vårdbiträdet som går hem 
till omsorgstagaren 

Det sker fortlöpande informationsutbyte mellan distriktssköterskorna 
och hemtjänstassistentema rörande de enskilda omsorgstagarna. Det 
händer däremot att informationen inte kommer fram till vårdbiträdena. 
Vårdbiträdena poängterar hur viktigt det är att hemtjänstassistenten får 
information av sjukvårdspersonalen om patienten för att kunna vidarebe-
fodra den till vårdbiträdena. Några vårdbiträden ifrågasätter varför de 
inte kan få informationen direkt av sjukvårdspersonalen, i stället för att 
få den via hemtjänstassistenten. 

Andra problem som vårdbiträdena anser kan uppstå är i olika bedöm-
ningssimationer, som när distriktssköterskorna eller personal från sjuk
husen kan vara av den åsikten att en patient kan vårdas i sitt hem medan 
vårdbiträdena anser att det inte kommer att gå. Vårdbiträdena anser att 
de är utestängda från en stor del av den information som finns om om
sorgstagaren. De har inte tillgång till ärendeblad, sjukvardsjoumaler eller 
medicinjournaler. Det är en tydlig avgränsning mellan de olika personal
grupperna över vilken information som respektive grupp har tillgång till. 
Ett vårdbiträde beskriver hur svårt det var att få ett läkemedelslexikon, 
ett FASS. 
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"- Bara innan dess vi fick ett FASS och en chans att se vad vi an
svarar för och stoppar i dosetterna. Vi har fått FASS i år." 

Följdfrågan som ställdes var om det gick bra att få det de begärde? 

"- Nej, jag har begärt att få FASS i tre år, nu äntligen fick vi ett. 
Jag kom ihop mig med en distriktssköterska just om det där, hon 
verkade tro att vi skulle ställa diagnos men det är ju definitivt 
inte det som det är frågan om. Utan det är ju bara att kunna veta 
vad som kan hända och varför de mår som de mår, och lugna 
vårdtagaren att det är som det är så att de slipper åka till läka
ren. " 

Vårdbiträdet begärde att få ett läkemedelslexikon (FASS) till vårdbiträ
denas grupplokal. Det handlade inte om något centralt beslut som inne
bar att aha grupplokaler skulle få ett FASS utan endast denna vårdbiträ
desgrupp som särskilt bad om det. Vårdbiträdet anser att de behöver få 
uppgifter om läkemedlen eftersom de har ett ansvar mot den enskilde. 
Slutligen efter en hel del diskussioner får vårdbiträdesgruppen ett FASS, 
men det sker motvilligt från distriktssköterskan. 

När vårdbiträdena får problem med enskilde omsorgstagaren försöker 
de lösa problemen genom att använda sig av olika informella kommuni
kationsvägar. De pratar med sjukvårdspersonal, anhöriga och grannar för 
att få ändringar till stånd. Det kan gäUa att ändra i lägenheten eher behov 
av ny städutrastning eller till exempel extra telefoner. De har ingen for
mell makt men ser problemen på nära håll och är ofta direkt berörda av 
dem och upplever att när problem skall lösas måste de själva handla. De 
beskriver att det utvecklas olika informella situationer där målsätmingen 
bhr att lösa problem med samtal, informationer, eher resonemang med 
olika personer från både kommun och landsting. Ett vårdbiträde tar upp 
att när hon arbetar ensam sent på kvällarna har det hänt att hon har ringt 
brandkåren när en omsorgstagare har fallit och behöver hjälp. 

En viktig förutsätming för att samarbetet skall fungera med sjukvård
en är att vårdbiträdena håller bra kontakt med sjukvårdspersonalen. Ar
betsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor är alla grupper som är 
viktiga för vårdbiträdenas arbetssituation. Det är sjukvårdspersonal som 
ansvarar för den enskildes hälsotillstånd. Fungerar det för den enskilde 
påverkar det också vårdbiträdets arbetssituation. 

Vårdbiträdenas arbetssituation 

Vårdbiträdena beskriver också hur många beslut fattas utan deras känne
dom. De kan väcka en fråga, till exempel ta upp att det behövs dubbel-
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bemanning, som betyder att två vårdbiträden arbetar tillsammans hos en 
omsorgstagare, men sedan är det andra personalgrupper som tar beslu
ten, ofta distriktssköterskan eller distriktsläkaren. Ett vårdbiträde beskri
ver hur lång tid det kan gå från det att vårdbiträdet har väckt frågan om 
ett hjälpmedel tills dess den enskilde tog emot det; 

"Man måste ju ställa krav och önskemål och succesivt så fick vi 
ju hjälpmedel, det tog ungefär ett år från det att vi började prata 
om det tills dess vi hade en lyft. Men vi har tjatat och försökt att 
lirka tills dess hon (omsorgstagaren, min anm.) gick med på att ta 
hjälpmedel." 

Deras problem kan också mötas med tystnad. Några av vårdbiträdena 
beskriver ett mycket speciellt fall där informationen till vårdbiträdena 
var bristfällig; 

"Vi har stängt en arbetsplats, och det är oklart vad vårdtagaren 
har. Vi får inte veta om det är HIV eller blodsmitta, distriktsskö
terskorna får inte ge information. De säger att det kan vara 
blodsmitta, och då säger lagen att blotta misstanken att det är 
blodsmitta gör att man kan stänga en arbetsplats. Kommunen har 
inte medicinskt kunnande så de måste anlita landstinget för att 
utbilda folk, att använda rätt preparat, använda skyddsutrust
ning, ja att skydda sig helt enkelt." 

Ett annnan situation när informationen var dålig är följande situation; 

"Distriktssköterskan kunde inte säga vad det var (patientens 
sjukdom, min anm.) när vi då frågade om det var cancer, ja då 
sa hon bara att när han hade varit upp (på lasarettet, min anm.) 
hade dom hittat metastaser. Han fick ju ett liggsår som gjorde att 
han åkte upp och kallbrand, men vi vet aldrig vad han dog av." 

Ett vårdbiträde som har arbetat sedan 60-talet, i princip under alla år 
hemtjänsten har funnits i kommunen, beskriver den utsatthet som hon 
kan känna; 

"Läkaren träffar jag aldrig. Vid vårdplanerna framför jag vad 
gruppen tycker inte vad jag tycker. (vid hembesöken med hem
tjänstassistent, distriktssköterska och distriktsläkare min anm J 
Helst vill ingen vara med. Vi har ett speciellt fall där ingen kan 
ta på vad han (omsorgstagaren, min anm.) säger varken läkaren, 
distriktssköterskan eller assistenten. Han bestämmer vilken tid 
han ska ha och det är för mycket, men det blir ingen ändring. Vi 
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ska göra allt där och säger vi emot, då skäller han ut oss. Oftast 
är det jag som går där men det kan ju röra sig om 3-4 stycken 
som går där. Han tycker han ska ha mera hjälp, men jag har ar
betat där så länge att jag tycker inte han ska ha mer. Då hotar 
han att ringa titt assistenten. Han sitter i rullstol och är ensam 
och mycket jobbig. Jag är en sådan som gillar att ha ansvar och 
där får jag sköta mycket. Men att han är psykisk jobbig handlar 
väl om att han är arg och härför mycket tid så vi får sitta och 
vänta tills dess vi ska gå. Han är mycket ensam, han kan såra en 
människa, han vräker ur sig vad som helst. - Din jävla idiot hur 
kan du bära dig åt så här?- Är man ny blir man ju förskräckt." 

Vårdbiträdenas arbetssituation domineras av det personliga och privata. 
Vad det här vårdbiträdet upplever är inte speciellt för henne utan hon ut
trycker bara vad de flesta vårdbiträdena upplever kan hända i hemmen. 
En av orsakerna till att sådana här situationer uppstår torde gå att finna i 
det faktum att deras arbete sker i det privata hemmet. I sitt eget hem har 
den enskilde möjlighet att uppträda på ett personhgt och känslomässigt 
sätt. Den enskilde har behov av att uttrycka sina känslor och sin ilska, 
men när omsorgstagare bor ensam eller saknar anhöriga eller vänner då 
går ilskan ut över vårdbiträdena. De övriga personalgrupperna behöver 
inte dagligen konfronteras med dessa känsloutspel och omsorgstagarna 
beter sig heller inte på samma aggressiva och personliga sätt mot den öv
riga personalen. När de som har makt att ändra förhållandena inte hand
lar och löser de problem som finns blir det vårdbiträdenas sak att ta hand 
om de olösta problemen. Ett annat vårdbiträde beskrev hur de var 
tvungen att skydda sig för en man som helt plötsligt kunde ge vårdbiträ
dena en smäll. Han hade blivit mer och mer förvirrad under sista tiden, 
men hade ännu inte fått någon plats på sjukhusets demensavdelning. Det 
här är ett exempel som illustrerar när vård- och boendeformen inte 
stämmer överens med de behov som den enskilde har och när kommu
nen eller landstinget inte har kunnat erbjuda rätt vårdform när den en
skildes vårdbehov förändras. 

Andra former av problem är när det finns olika uppfattningar mellan 
vårdbiträdenas och landstingets personal om behovet av hemsjukvård
sinsatser. Ett vårdbiträde beskriver en sådan situation; 

"Vi hade en (vårdtagare, min anm) som var tung, både jag och de 
andra vårdbiträdena kom fram till att vi var tvungen att gå dub
belt hos den här, vi orkade inte ensamma. Vi tjatade och pratade 
med hemtjänstassistenten, men hon sa det går inte vi måste göra 
en ombedömning. Det gick ju ett tag, och så blev det ombedöm-
ning, och då ringer hemtjänstassistenten och säger att det blir 
inte dubbelbemanning. På vilka grunder frågar vi? Doktorn an-
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såg inte att det fanns någon medicinsk befogenhet." 

Ett annat vårdbiträde beskriver en situation som är ovanlig men som 
dock händer; 

"Det var en gång när vi hade en vårdtagare som var hemskt då
lig hon ville dö hemma, jag vet inte vad det var som blev fel, det 
gick bara inte ha henne hemma till slutet och hon orkade ingen
ting. Då ringde vi distriktssköterskan men då var hon inte där, 
den andre tyckte att vi skulle försöka. Jag tyckte att det var lite 
hjälp för oss, det var många inblandade. När vi äntligen fick tag 
i våran distriktssköterska då tyckte hon att hon var ju så bra sist 
så inte kunde det ha blivit så stora förändringar. Då ringde vi i 
alla fall akuten och hon dog bara några timmar efter det att hon 
kom in." 

Det har bhvit fler omsorgstagare som har större omsorgsbehov anser 
vårdbiträdena. Det är en arbetssituation som ställer vårdbiträdena inför 
nya problem. Som exempel anger de omsorgstagare som har problem att 
hålla urin och avföring. Det är ett problem som gör att det blir mera tvätt 
och de behöver dessutom både draglakan och blöjor. När omsorgsta-
garna kommer hem från lasarettet finns dessa hjälpmedel inte hemma 
utan det tar tid innan distriktssköterskan har ordnat med detta. Det är 
praktiska problem som kan ställa till med en hel del bekymmer för om
sorgstagaren men även för anhöriga. Många äldre har bara ett ombyte av 
lakan och påslakan, vårdbiträdena hinner inte tvätta det ena ombytet när 
de ofta kissar i sängen. Ett vårdbiträde beskriver sina erfarenheter; 

"De blir förstås olyckliga och då är det ju det att finns det inte 
trosor eller lakan då frågar vi om vi kan handla. Men då tycker 
de att det är ju så dyrt inte behöver dom köpa extra sängkläder. 
De är ju för det mesta mycket ekonomiska dom äldre, det kan 
vara förståeligt, de är ju uppväxta under andra villkor." 

Vårdbiträdena har ingen formell makt att påverka vilka som skall få sin 
omsorg i hemmet. De kan däremot ta upp med sin arbetsledare om det 
fungerar mindre bra i hemmet för den enskilde. Vårdbiträdena har fått 
möjhghet att utveckla ett samarbete med andra vårdbiträden och hem
tjänstassistenten genom att de har fått en gemensam grupplokal och har 
regelbundna gruppträffar. De är däremot formellt utestängda från vård
planeringsträffarna där alla övriga berörda personalgrupper är samlade 
för att diskutera samordningen av omsorgsinsatserna till den enskilde. 
De bhr inte automatiskt tillfrågade när det gäller den enskildes behov av 
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tid trots att hemtjänstassistenten litar på att vårdbiträdet reagerar om 
timmarna är för få eller felbedömd på något sätt. Hemtjänstassistenten 
kontrollerar för det mesta med vårdbiträdet om tiden är riktigt beslutad. 
Vårdbiträdena menar att i och med att de inte får delta i diskussionerna 
med sjukvårdens personal har de begränsade möjligheter att påverka in
satsens storlek. Efter det att de har lagt fram vilka insatser som de anser 
att den enskilde skall ha kan de inte påverka antalet timmar när det gäller 
hemsjukvård. Vill de i efterhand ändra insatserna måste en ny träff med 
landstingets personal ordnas. 

Vårdbiträdena tar inte upp direkt med distriktsarbetsterapeuten om 
problem som rör handikapphjälpmedel. När de ser att omsorgstagaren 
har svårt att klara sig i hemmet kontaktar de i första hand hemtjänstas
sistenten och ibland distriktssköterskan. De vänder sig i första hand till 
hemtjänstassistenten när de fysiskt inte orkar med arbetet, en lösning kan 
då vara att de måste ha bättre hjälpmedel till den enskilde. Hemtjänstas
sistenten tar då i sin tur kontakt med en distriktsarbetsterapeut, men det 
är en procedur som alltid tar tid och det brukar dröja från en dag upptill 
månader innan hjälpmedlet är på plats. Denna väntan kan i sin förläng
ning innebära att vårdbiträdena får arbetsskador. 

Skilda målsättningar 

Det finns ibland olika uppfattningar mehan vårdbiträdena och distrikts
sköterskorna över vilken hjälp den enskilde skall få. Ett problem som de 
ställs inför är när distriktssköterskorna lovar utökad eher mer tid till en 
omsorgstagare utan att först prata med hemtjänstassistenten, det vill säga 
när distriktssköterskorna överskrider sina befogenheter. När vårdbiträ
dena får veta genom omsorgstagaren att distriktssköterskan har lovat att 
de skall få fler vårdbittädestimmar då vänder sig vårdbiträdena i första 
hand till hemtjänstassistenten. Hemtjänstassistenten å sin sida vänder sig 
till distriktssköterskan för att få veta orsaken till löftet om utökad tid. 
Distriktssköterskorna har nämligen inte rätt att besluta om utökad tid hos 
en omsorgstagare som inte har hemsjukvård, men kan givetvis lova fler 
vårdbiträdestimmar hos en enskild som redan är beviljad hemsjukvård. 
Distriktssköterskorna måste dock samråda med hemtjänstassistenten hur 
tiden skall fördelas och vilket vårdbiträde som skall arbeta hos den en
skilde. 

Den enskilde reagerar givetvis när distriktssköterskorna ger löften om 
fler vårdbiträdestimmar som inte infrias av kommunens personal. Reak
tionen blir att enskilda anser att kommunens personal inte tänker på om
sorgstagarens behov på samma sätt som distriktssköterskorna gör. 
Kommunens personal upplever att de kommer i sämre dager inför om
sorgstagaren om de avslår begäran om utökad tid. Det medför också att 
både vårdbiträdena och hemtjänstassistenterna får en ökad arbetsbelast-
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ning när de måste förklara varför de inte kan utöka tiden hos omsorgsta
garen. Ett annat problem blir den ilska som omsorgstagaren känner vid 
sådana tillfällen, en ilska som lätt går ut över den personal som finns 
närmast, det vill säga vårdbiträdena. 

Vårbiträdena anser att det kan uppstå svårigheter när det tar lång tid 
innan sjukvårdspersonalen gör ett hembesök hos omsorgstagaren. De 
menar att det kan leda till att den sjukgymnastik som den ensküde har 
fått på sjukhuset förlorar sin effekt, eftersom det dröjer innan träningen 
kan återupptas. Vårdbiträdena behöver få information om vilken fysisk 
träning som patienten behöver; 

"Ibland kan vi få åka upp på lasarettet och det är det som jag 
tycker är väsentligt, att vi får åka upp på lasarettet någon dag ti
digare och träffa vårdtagaren. Och du ser hur han gör förflytt
ningar och kanske ett gymnastikprogram." 

Vårdbiträdena uppfattar också att kvalitén på vården blir sämre när den 
skall bedrivas i hemmen. När en patient skrivs ut från lasarettet och be
höver sjukgymnastik, får de med sig ett sjukgymnastikprogram men trots 
det kan det vara svårt för vårdbiträdet att veta exakt hur de skall träna 
den enskilde så att det blir korrekt. 

"Det måste ju vara en sjukgymnast, för det är ju en sjukgymnast 
på lasarettet som gör det. Det hann gå två månader innan en 
sjukgymnast kom och visade hur detta skulle göras, hon hade va
rit sjuk och ledig. All den träning han hade fått på sjukhuset hann 
gå tillbaka." 

"Dom skickar hem patienter, halvsidiga förlamningar, utan trä
ningsprogram. " 

"Den och den vårdtagaren borde få träning, men det görs inte. 
På landstinget övade man upp patienten efter ett program men 
allt föll när de kom hem" 

Vi ska kunna börja på en gång med gymnastik, hjälpmedlen ska 
vara uppsatta, allt som dom behöver. Nu ligger dom ju kring gol
vet i toaletten, det är inte uppsatt. Det är också andra saker, de 
kan behöva draglakan och blöjor." 

Vårdbiträdena utgår från och framförallt anser att sjukgymnastiken i 
hemmet skall vara av samma kvalité som den på lasarettet. Målsätt
ningen för omsorgerna skall inte försämras anser de bara för att den en
skilde får omsorg i hemmet. Det här är problem som till viss del handlar 
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om vem som skall ta det övergripande ansvaret för den enskildes vård 
när de skrivs ut från lasarettet? I vilken omfattning skall rehabiliterande 
åtgärder ges? Frågan är också om kvalitén på vården skall vara likvärdig 
i hemmet som på lasarettet? 

Några av vårdbiträdena anser att det finns oklarheter över arbetsför
delningen mellan dem och distriktssköterskorna. De vet inte alltid vem 
som skall göra vad. Som exempelvis när insulinet tar slut, vem är det då 
som skall förnya receptet, distriktssköterskan eller vårdbiträdet? Det 
saknas entydiga rutinerna när det gäller arbetsfördelningen mellan vård
biträden och distriktssköterskor. Det är distriktssköterskorna som be
stämmer vilka sjukvårdsuppgifter som skall delegeras till vårdbiträdena. 
Det kan dock skilja mellan distriktssköterskorna över vilka sjukvårds
uppgifter som de anser att vårdbiträdena kan utföra. Det kan fungerar bra 
i vissa vårdbiträdesgrupper men när det kommer en ny distriktssköterska 
kan det bh oklarheter över vem som skall göra vad. Det saknas nedteck
nade rutiner över vad som kan delegeras till vårdbiträdena. 

Det som däremot upplevs som oproblematiskt är den konkreta situa
tionen när distriktssköterskorna delegerar till vårdbiträdena olika sjuk
vårdsbehandlingar och ger instruktioner hur behandlingen skall gå till. 
Vårdbiträdena får en förfrågan av distriktssköterskorna om de vill utföra 
en behandling och får samtidigt en information om hur behandlingen 
skall gå till. När de upplever att de inte kan klara av omläggningen eller 
ge insuhn finns alltid möjligheten att säga ifrån. De tycker att det är in
tressant och stimulerande när de får göra mindre sjukvårdsuppgifter men 
det händer också att de inte vill ta ansvar för vissa sjukvårdsuppgifter, 
men det är mera ovanligt. Innan distriktssköterskorna överlämnar ansva
ret för sjukvårdsbehandlingen till vårdbiträdet går de igenom arbetsmo
mentet med dem för att se att de klarar att utföra behandlingen ensamma. 
Alla vårdbiträden i kommunen ger insulin till de omsorgstagare som 
själva inte klarar av det utom vid en vårdcentral där man har anställt fyra 
undersköterskor som har övertagit insuhngivningen. Vårdbiträdena 
tycker att vårdcentralens personal har handlat fel men i och med att 
landstingets personal har rätt att bestämma över vad de vill delegera för 
sjukvårdsuppgifterna kan detta hända. Vårdbiträdena kan förlora sina ar
betsuppgifter till andra yrkesgrupper. Insuhngivning och andra sjuk
vårdsuppgifter anser vårdbiträdena är intressanta och roliga och kräver 
mer kompetens än hushållsarbete. 

Hushållsarbetet uppfattar de som något vardagligt som inte kräver 
någon högre grad av yrkeskunskap eller specialisering men vårdbiträ
dena framhåller ändå att deras arbete, främst då kontakten med den en
skilde, kräver fingertoppskänsla. Det är en kunskap som de inte får lära 
sig på en utbildning. Samtidigt menar de att de har inte utbildning för allt 
de skall göra. Deras yrkeskunskaper är att kunna både hemarbete och 
enklare sjukvårdsgöromål. Några av vårdbiträdena nämner att mental
skötare som är ute i hemmen inte tar något ansvar för hushållsarbetet. De 
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olika personalgrupperna har skilda erfarenheter av hemvårdsarbetet. Det 
är trots allt inte sjukvårdens personal som går ut och städar eller utför 
någon konkret handling. Sjukvårdspersonalens arbete är att dels infor
mera och ge råd till den enskilde omsorgstagaren, dels stötta vårdbiträdet 
genom att instruera och informera om vilken omsorg den enskilde är i 
behov av. 

Sammanfattning 

Vårdbiträdena har den lägsta positionen i yrkeshierarkin inom social-
och sjukvårdsarbetet. Deras arbete är tydligt avgränsat från de övriga 
personalgrupperna. Det är endast vårdbiträdena som har sitt arbete för
lagt till det enskilda hemmet. De har inte tillgång till de medicinska eller 
sociala uppgifterna som är registrerade i akter eller patientjournaler. De
ras information om den enskilde bygger till stor del på deras egen infor
mella och privata relation till omsorgstagaren. Vårdbiträdena har en in
formell makt som myndighetsrepresentanter i arbetet hos den enskilde 
men är samtidigt i en beroendeställning till den enskilde på grund av att 
de är beroende av att den ensküde accepterar dem. De arbetar med män
niskor i det enskilda hemmet där värderingar och känslor uttrycks, det 
subjektiva och känslomässiga blandas med ett normativt språk och för
hållningssätt. 

Vårdbiträdenas utgångspunkt för samarbete med sjukvårdspersonalen 
är att stå vid sidan om men de har också ett "under- inifrånperspektiv" 
som ger dem en konkret kunskap om den enskildes omsorgssituation. 
Det står mitt i det konkreta arbetet. De anser att det är viktigt att kom
munikationen fungerar mellan dem själva och andra personalgrupper för 
att de skall kunna fungera hos den enskilde. De pekar på att deras arbete 
försvåras när det saknas tydliga gränser och regler över vad var och en 
skall ansvara för och att det är viktigt att överenskomna regler följs av de 
ansvariga. De anser att det är viktigt för deras arbete att fortlöpande få 
möjhghet att diskutera med ansvarig personal om vad som skall hända 
och vad som händer med den enskilde omsorgstagaren. De problem som 
vårdbiträdena uppfattar att de har med distriktssköterskorna och som kan 
leda till samarbetsproblem är att det finns oklarheter över olika rutiner 
samt över vilken personalgrupp som ansvarar för vad. Det uppstår också 
problem när distriktssköterskorna nonchalerar vårdbiträdenas arbetssi
tuation. Problem uppstår också när sjukhusets personal inte informerar 
när patienter blir utskrivna som behöver hjälp från hemvården. 
Det som upplevs som positivt och oproblematiskt i samarbetet med 
distriktssköterskorna är när dessa delegerar sjukvårdsbehandlingar. De
legeringen sker informellt och är en personlig överenskommelse mellan 
ansvarig distriktssköterska och de vårdbiträden som arbetar hos den en
skilde. 
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Hemtjänstassistentema 

Hemtjänstassistentemas arbete är att utreda och besluta om olika sociala 
insatser till den enskilde samt vara arbetsledare för vårdbiträdesperso
nalen. De är tjänstemän, vars arbete handlar om att ta emot och ge in
formation, per telefon, per brev eller genom direktkontakter. Socialt ar
bete på tjänstemannanivå handlar till största delen om att kommunicera 
med andra. Det är en kommunikation som huvudsakhgen skall ske på ett 
objektivt och sakligt sätt, det är fakta som skall tas emot och delges en
skilda omsorgstagare, personal och andra myndigheter. De har till upp
gift att följa fastställda regler över vilka insatser som får beviljas och hur 
många timmar vårdbiträdet skall arbeta hos den enskilde. Hemtjänstas
sistentema arbetar inte konkret och praktiskt utan verbalt och abstrakt. 
De är organisatörer, administratörer och arbetsledare. 

Rutiner kring hemsjukvårdsarbetet 

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan hemtjänstassistentema och 
distriktsvårdens personal när det gäller hemsjukvårdsärenden. En av 
hemtjänstassistentemas uppgift är att ta beslut över vilka sociala insatser 
den enskilde behöver samt ansvara för vårdbiträdets insatser. Distrikts
sköterskan och distriktsläkaren beslutar över vilka medicinska insatser 
den enskilde behöver samt tillsammans med distriktsarbetsterapeuten 
vilka handikappmedel den enskilde behöver. Rutinerna är att distrikts
sköterskorna skriver en vårdplan för hemsjukvårdspatienterna och hem
tjänstassistentema deltar med sitt sociala kunnande och bestämmer de 
sociala insatserna. En hemtjänstassistent beskriver ett vanligt hemsjuk
vårdsärende på följande sätt; 

"Jag kontaktar distriktssköterskan när jag har förvissat mig om 
att det är ett klart hemsjukvårdsärende och vi gör ett hembesök 
tillsammans. Om det inte är ett solklart ärende så att hon vet re
dan att det är hemsjukvård, då berättar vi om det per telefon. 
Ibland är doktorn med, när det är ett komplicerat ärende." 

Hemtjänstassistentema har inga gemensamma administrativa rutiner 
med distriktssköterskorna eller distriktsläkarna. Varje personalgrupp do
kumenterar var och en på sitt håll vad som sker med omsorgstagaren. 
Hemtjänstassistentema skriver ärendeblad för varje enskild omsorgsta
gare. Ärendebladen arkiveras och det är offendiga dokument som den 
enskilde har rätt att ta del av. Vårdplaner skrivs av distriktssköterskorna 
och beslutet tas antingen av distriktssköterskorna eller av distriktslä
karna, det varierar mellan vårdcentralerna. Hemtjänstassistentemas del-
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tar i beslutsprocessen genom att muntligt ange vilka sociala insatser den 
enskilde behöver. En kopia av vårdplanen skickas till kommunens hem
tjänstavdelning som läggs bland övriga dokument i den enskildes per
sonakt. I vårdplanen anges vilka vård- och rehabihteringsmålsätmingar 
som finns för den enskilde, det är i sin tur indelat i medicinsk målsätt
ning, rehabiliteringsmålsätming och omvårdnadsmålsättning. Ombe-
dömningar sker kontinuerligt men kan variera beroende på den enskildes 
hälsotillstånd, längre sjukdomstillstånd innebär längre tid mellan ombe-
dömningarna. 

Hemtjänstassistenterna samarbetar i första hand med distriktssköter
skorna och det är till dem som de vänder sig till om det uppstår problem 
med omsorgerna till enskilda som uppbär hemsjukvård. Hemtjänstassi
stentema har distriktssköterskorna som kontaktpersoner för 
vårdcentralen men också för landstinget som helhet. Kontakten med 
distriktsläkarna går huvudsakhgen via distriktsköterskorna, och är det 
något speciellt ärende som de måste ta upp sker det vanligen på 
vårdplaneringsgmppema. 

Hemtjänstassistentema anger att de vanligen träffar distriktsläkarna i 
de enskilda hemmen, i första hand vid hembesöken när den enskildes 
behov av hemsjukvård skall utredas och beslutas. Det mest vanliga är 
dock att det är distriktssköterskan och hemtjänstassistenten som tillsam
mans diskuterar den enskildes behov av hemsjukvård och föreslår vilken 
typ av vård den enskilde skall ha. Vid hembesöken förekommer det att 
distriktsläkaren frågar hemtjänstassistenten vad de bedömer är social 
service och med den informationen som utgångspunkt beslutar distrikts
läkaren om den enskilde är berättigad till hemsjukvård. Hemtjänstassi
stentema beskriver sin kontakt med distriktsläkarna mera av typen medi
cinsk konsultation. De tar kontakt med läkarna när den enskilde omsorg
stagaren behöver ett läkarintyg eher när hemtjänstassistenten behöver in
formation om den enskildes medicinska hälsotillstånd. 

Det yttersta målet för hemtjänstassistentema i samarbetet med di
striktsläkarna och distriktssköterskorna är att samordna organisation
emas resurser för att den enskilde så länge det är möjhgt skall kunna bo i 
sitt hem. 

Samarbetet med primärvårdens personal 

Hemtjänstassistentema tar upp att deras informella kontakter med de 
olika personalgrupperna, främst då distriktssköterskorna och distriktslä
karna, varierar i antal beroende på i första hand antalet hemsjukvårdsä
renden. Det har också betydelse om hemtjänstassistenten känner och 
fungerar bra tillsammans med distriktssköterskan. Alla hemtjänstassis
tenter tar dock upp betydelsen av att ha en bra relation till den distrikts
sköterska de skall samarbeta med. De flesta uppfattar dock att de har bra 
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relationer. Några menar att de aldrig eller sällan har haft några samar
betsproblem med distriktssköterskorna. En hemtjänstassistent beskriver 
sin relation till distriktssköterskan med orden; 

"Jag har inte haft någonting (ärende, min anm.) när det inte har 
fungerat, jag ringer upp och hon kommer ut när hon har tid. Vi 
kommer överens om en tid. Vi kanske inte är överens på en gång 
men vi gör ett gemensamt hembesök." 

En annan hemtjänstassistent beskriver sitt samarbete med primärvårdens 
personal på följande sätt; 

"Jag samarbetar med distriktssköterskan och det är ett bra sam
arbete, distriktsläkaren pratar jag inte så mycket med utan det är 
via distriktssköterskan. Jag har ett nära samarbete med arbetste
rapeuten och sjukgymnasten angående vissa lyfttekniker. Om ett 
vårdbiträde har varit sjukskriven länge så tar jag in sjukgym
nasten för att hon skall instruera." 

De anser att de problem som uppstår ofta beror på missförstånd och att 
problemen går att lösa genom att diskutera med varandra. De menar att 
det tidigare har varit gräl och mycket höga röster, men det har bhvit bät
tre nu när kommunen och landstinget har enats om ett avtal. Det är ett 
avtal som kommer att gälla fram till dess Ädel-reformen träder i kraft 

Avtalet anger att när en person inte klarar två Adl-funktioner har de 
rätt till hemsjukvård. På ålderdomshemmet är regeln att om den enskilde 
behöver mer än 50 - 55 timmar/vecka då kräver kommunen ersättning 
från landstinget, så kallad ELO-ersättning. Det som ibland händer är att 
distriktssköterskan har sitt sätt att räkna timmar medan personalen på ål
derdomshemmet räknar annorlunda. 

Några hemtjänstassistenter beskriver det på följande sätt; 

"Det där tycker jag att vi är ganska överens om, även om vi dis
kuterar ibland, men allt eftersom så löser det sig trots allt. Det 
har funnits situationer när vi har diskuterat med områdeschefen 
och distriktsläkaren om olika regler men idag är vi väl något så 
när överens." 

"Vi kan ha olika uppfattningar när det gäller att sätta in tid, vi 
hävdar ju att den enskilde skall godkänna insatsen medan di
striktssköterskan kan tycka att vi borde sätta in tid oavsett vad 
den enskilde tycker." 
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"Det har blivit bättre vi strider inte lika mycket, men det har bli
vit svårare att få igenom vårdplaner. Det är som om det har bli
vit hårdare sedan i höstas, det gäller för kommunen också, vi be
vakar våra revirgränser. Vi måste ju få beslut på alla de som har 
vårdplaner, för det skall ju ske en överföring av skattekronan vid 
årsskiftet. Distriktssköterskorna drar på det mycket längre." 

"Man kanske inte vill erkänna att det här är en hemsjukvårdspa
tient. Man försöker slira på det. Man hävdar att det här är social 
service inte hemsjukvård." 

I och med att det finns ett skrivet avtal försöker respektive personalgrupp 
att följa de fastställda reglerna, men trots detta kan det uppstå situationer 
när respektive personalgrupp tolkar situationerna olika. 

Sjukvårdens målsätming skiljer sig frän de målsätmingar som finns 
för socialt arbete. Sjukvårdens personal har ett förhållningssätt som 
handlar om att ställa diagnos och ordinera olika sjukvårdsinsatser för att 
den enskilde skall bh frisk. Det finns ett entydigt budskap, en sjukdom 
har ett bestämt förlopp och skall botas enhgt en bestämd behandlings
plan, en uppfattning som för det mesta delas av övriga i yrkeskåren. 
Inom socialtjänsten saknas den här entydigheten, ett socialt problem kan 
ha olika lösningar och den största skillnaden torde dock vara att det är 
den enskilde som till stor del själv måste bestämma vilken lösning på 
problemen som de finner är den bästa. Hemtjänstassistenterna är skyldig 
enligt Sol att låta den enskilde individen ta ställning till vilka insatser 
som skall göras. Den enskilde kanske måste ta ställning till att flytta till 
ett annat boende, servicehus, ålderdomshem eller till en annan lägenhet. 
Den enskilde kan ställas inför olika alternativa lösningar och, i bästa fall, 
får de själva bestämma vilket alternativ de föredrar. Blir de sjuka, t ex att 
de får en hjärnblödning, är det mest vanligt att det finns en behandling 
som personalen vid sjukhuset anser är den bästa. 

Hemtjänstassistenterna anser att det händer ganska ofta att de diskuterar 
ekonomi med distriktsvården. När personalgrupperna från de bägge or
ganisationerna intervjuas finns det avtal som anger att landstinget skall 
betala 50 procent av kostnaden för omsorgerna till en hemsjukvårdspa
tient. Det är ett avtal som givetvis påverkar samarbetet både positivt och 
negativt. Hemtjänstassistenterna har ett budgetansvar som innebär att de 
måste vara informerad om när omsorgsnivån hos den enskilde övergår 
till hemsjukvård. Hemtjänstassistenterna upplever att ekonomin ibland 
avgör för distriktsvårdens personal om och när hemsjukvård skall ges. 
Hemtjänstassistenternas uppfattningarna om vad som är hemsjukvård re
spektive social service överensstämmer inte alltid med vad distriktsskö
terskorna eher distriktsläkarna anser. På grund av Ädel-reformen och 
den så kallade skatteväxlingen, som innebär att kommunen får ta ut hö-
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gre skatt medan landstinget skall minska sin skatt, menar många hem
tjänstassistenter att distriktssköterskorna är hårdare i sin bedömning av 
hemsjukvård. Antalet hemsjukvårdstimmar som utgår före Ädel-refor
men kommer att ha betydelse vid skatteväxlingen och kommer att få 
betydelse för vilken skatt som landstinget respektive kommunen skall ta 
ut av samhällsmedlemmarna. Hemtjänstassistenterna menar att de har ett 
ekonomiskt ansvar och måste bevaka att de som har rätt till hemsjukvård 
får det. Några hemtjänstassistent beskriver det som att; 

"Jag ska stå på mig och säga att det här är hemsjukvård för att 
hon har borta flera ADL-funktioner, men då tycker dom inte att 
omvårdnad är hemsjukvård idag som det var för något år sedan. 
Utan nu är det rent medicinska insatser som gäller och träning 
och aktivering." 

"Distriktssköterskan är dålig på att väcka frågan om vårdplan, 
det ligger alltid på mig det är alltid jag som måste initiera att 
vårdplan skall göras." 

"Det är inte alltid jag som väcker frågan om hemsjukvård, det 
kan komma från lasarettet nån som skrivs ut från kirurgavdel
ningen och säger att det här är en hemsjukvårdspatient." 

Hemtjänstassistenterna anser dock att det är de som huvudsakligen tar 
initiativet när det gäller ansökan om hemsjukvård. Det händer dock att 
sjukvårdspersonalen från lasarettet anser att en patient som skrivs ut till 
sitt hem är berättigad till hemsjukvård. 

"Det kan ibland vara problem med lasarettet, de kan bedöma att 
den och den behöver så mycket timmar men när jag kommer dit 
så är det fel eller personen behöver mindre eller mer det kan va
riera. " 

"De (lasarettspersonalen, min anm) kan höfta och det kan också 
vara så att den här personen inte vill ha någon springande hos 
sig tre gånger per dag, den tid som har föreslagits av lasarettet." 

Hemtjänstassistentema utgår inte från att sjukhuspersonalens bedömning 
om hemsjukvård är korrekt, men frågan om hemsjukvård har dock 
väckts och måste utredas. Rutinerna är att hemtjänstassistenten och di
striktssköterskan bestämmer när de tillsammans skall göra ett hembesök 
hos den enskilde för att bedöma omsorgsbehovet och bostadens stams. 
Det sker alltid en utredning om behov av hemsjukvård för den enskilde 
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när någon part har väckt frågan oavsett om det finns olika uppfattningar 
om vad som är hemsjukvård. 

Reglerna för hemsjukvård är inte entydiga trots avtalet utan det fmns 
även outtalade regler som avgör när hemsjukvård skall beviljas. En 
hemtjänstassistent som har arbetat mer än tio år i hemtjänsten menar att 
hon alltid får igenom sin begäran om hemsjukvård. En annan hemtjänst
assistent som har arbetat i två år känner sig ofta osäker över vad som 
skall vara hemsjukvård och upplever att reglerna är oklara. 

Det är givetvis så att en hemtjänstassistent som har arbetat under flera 
år i samma kommun har en annan kunskap och auktoritet än en hem
tjänstassistent som har arbetat kortare tid eller nyhgen blivit klar med sin 
utbildning. Regler som rör människor går aldrig att skrivas så exakt att 
det täcker in alla situationer som kan uppstå. 

Samarbetet med sjukhusets personal 

Hemtjänstassistenterna anser att samarbetet med sjukhusets personal i -
bland fungerar dåligt: 

Ja, när vissa patienter skrivs ut från lasarettet, som nu hade vi en 
från medicin som skulle skrivas ut och då måste vi ta det. De vet 
inte alltid vad de behöver, de kan bedöma situationen helt galet. 
Vi kan ju skicka in vårdtagare från servicehuset men få hem dem 
samma dag för att de anses inte vara så dåliga." 

"Jag tycker att det är problem mellan mig och avdelningarna, de 
har hemskt svårt att förstå hur vi jobbar, hemtjänsten är inget 
akut. Sedan är det mycket beroende vilken personal som jag har 
att tillgå, finns det en buffert i gruppen så är det betydligt enklare 
att ge snabb hjälp. Men har vi fullt upp att klara det vi har, då är 
det svårt." 

Hemvårdens organiseringen fungerar inte alltid när det sker alltför 
snabba förändringar. När patienter skrivs ut från sjukhuset och behöver 
hjälp av kommunens hemvård finns det ett avtal mellan landstinget och 
kommunen som säger att kommunens personal skall ha fem dagar på sig 
att anställa personal eller se över om ordinarie personal har ledig tid. 
Kommunen skall också under denna tid kunna erbjuda en bostad eller ett 
rum på kommunens institutioner. Det hemtjänstassistenterna reagerar på 
är när sjukhusets personal nonchalerar denna överenskommelse. 
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Skilda målsättningar och dess konsekvenser 

Hemtjänstassistenterna uppfattar att sjukhusets personalen försöker följa 
dessa regler men att det tyvärr inte alltid fungerar. Det är misstag som 
kan få stora konsekvenser för den enskilde omsorgstagaren, som får 
vänta på hjälpen eller att hjälpen uteblir. När den enskilde är i behov av 
kommunens hemtjänst då är samarbete mellan sjukhusets personal och 
kommunens hemtjänst en förutsättning för att den enskilde skall få den 
hjälp de behöver. Andra problem beskrivs som bristande kommunikation 
mellan sjukhusets personal och kommunens personal. 

Problem uppstår också när hemtjänstassistenter och vårdbiträden be
dömer att den enskilde behöver sjukvård på sjukhuset, medan sjukvårds
personalen anser att den enskilde klarar sig med den vård kommunen 
erbjuder. En hemtjänstassistent beskriver en situation när de skickade 
upp en kvinna på lasarettet; 

"Vi skickade in en kvinna i pyjamas, för hon blev akut dålig, hon 
åkte in med ambulans och landstinget skickade hem henne 
samma dag i pyjamas i taxi. Det är väl att betrakta som cyniskt 
av landstinget. Vårdtagarna kommer ju i kläm när vi inte kan 
enas om vilken omsorg de skall ha." 

Det här är ett av många beskrivna exempel när kommunens personal har 
bedömt att den enskilde måste få sjukhusvård men bhr hemskickad di
rekt eller efter en kortare tid. Hemtjänstassistenterna uppfattar att sjuk
vårdspersonalen inte tar kommunens tjänstemän eller vårdbiträden på 
allvar. Den situation som uppstår är att vårdbiträdena som utför arbetet 
och hemtjänstassistenterna som har ansvaret för omsorgerna uppfattar 
omsorgstagarens hälsotillstånd på ett sätt medan sjukvårdspersonalen 
uppfattar det annorlunda. Kommunens personal anser att den enskilde 
behöver aktiv sjukhusvård, som innebär en form av medicinsk rehabilite
ring. Sjukhuspersonalen å sin sida anser att den enskilde kan klara sig 
med den omsorg kommunen tillhandahåller, som är mera av typen medi
cinsk habilitering. 

Flera hemtjänstassistenter beskriver samarbetet med distriktssköter
skorna som att var och en har sitt ansvar och när problem uppstår hand
lar det mera om oklarheter om den enskilde är i behov av sjukvård eller 
socialtjänst. Landstingets personal kan anse att den enskilde är medi
cinskt färdigbehandlad medan kommunens vårdbiträden och hemtjänst
assistenterna anser att den enskilde behöver fortsatta sjukvårdsbehand
lingar eller någon annan form av sjukvård. En hemtjänstassistent beskri
ver en situation om en man som tidigare hade hemsjukvård men där di
striktsvården beslutade att det skulle dras in. Mannen ifråga fick sin 
sjukvårdsbehandling av vårdbiträdena. Det var en behandhng som hem-
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tjänstassistenten ansåg var hemsjukvård. När mannen inte längre erhöh 
hemsjukvård minskade hemtjänstassistenten tiden; 

"Härföre jul då hade vi en som hade en splint och det är ju en 
klar sjukvårdande insats, tycker jag och han har haft hemsjuk
vård. Men då beslutade dom att ta bort hemsjukvården de ansåg 
att det där var inte hemsjukvård. Då gav vi inte den här sjukvår
dande behandlingen, det blev konsekvensen. Han fick hjälp men 
inte med just denna del. Vi vet inte utan vi får se, han går ju på 
dagsjukvård och får hjälp två gånger i veckan, vi gick ju där två 
gånger om dan. Det var ju det som var meningen, att vi skulle ha 
det så men nu ändrade dom det." 

Den följdfråga jag ställde var om mannen fick sämre vård när kommun
en minskade tiden? 

" Ja, men vi har tagit upp det igen, för dom sa ju när de tog bort 
det att vi skulle kolla hur det går och blir det sämre måste de 
förmodligen göra en ändring. Vi tyckte inte att det fanns någon 
anledning att ta bort det när han hade hemsjukvård, det tyckte vi 
allihopa." 

Två andra exempel på olika uppfattningar mellan hemtjänstens personal 
och sjukvårdens personal om vilken behandling som skall ges är följ
ande; 

"Det var när distriktsvården bedömde att en kvinna inte var de
ment, men däremot glömsk. Det kom ju igen mer och mer. Där 
var jag och vårdbiträdet överens om att fortsätta behandlingen 
för att se om det gav något." 

"Det var en herre som är väldigt fysiskt handikappad. Han har 
något i lederna, men man vet väl inte vad han har men det är nå
got som gör att han har svårt att gå. Han har haft gymnastik som 
har varit hemsjukvård, vårdbiträdena gick där dagligen men det 
här har också distriktsläkaren velat plocka bort, det är ju det där 
med pengarna. Men där stred vårdbiträdena och pensionären så 
att hemsjukvården blev kvar." 

Vårdbiträdena och pensionären resonerade med distriktssköterskan som 
till sist övertygade distriktsläkaren att den enskilde var i behov av hem
sjukvård. Kommunen och landstinget har skilda målsätmingar för sina 
respektive verksamheter. De problem som kan uppstå är när det uppstår 
oklarheter om vilken nivå som behandlingarna skall ges, det vill säga om 
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det ska vara medicinsk rehabilitering eher habilitering. 
En hemtjänstassistent beskriver ett problem som uppstod när en 

kvinna blev ordinerad en sjukgymnastikbehandling som stimulerade 
musklerna men där distriktsläkaren bedömde att behandlingen inte skulle 
ge någon medicinsk effekt; 

"Det var ordinerat från lasarettet och vi satte in ett vårdbiträde 
men då ifrågasatte läkaren på vårdcentralen behandlingen, om 
hon (patienten, min anm.) verkligen behövde ha det där. De be
slöt då att det inte var hemsjukvård, eftersom det inte bedömdes 
vara hemsjukvård då fortsatte inte behandlingen. Ansåg dom inte 
att det var nödvändigt då fick dom stå för det också. Kvinnan 
blev ju förtvivlad." 

Enligt hemtjänstassistenten blev inte kvinnan sämre, trots utebliven be
handling, utan hennes hälsotillstånd var precis som när hon fick behand
lingen. Behandlingen hade av allt att döma ingen medicinsk effekt men 
var ändå viktig för denna kvinna. Det framgick inte i intervjun vilken in
formation om behandlingen som kvinnan hade fått av läkaren. 

Det här är några exempel på situationer där problematiken handlar om 
oklara målsättningar för den kommunala hemtjänsten och hemsjukvård
en. Hur länge skall rehabiliterande åtgärder få fortgå och vem skall göra 
bedömningen att det inte längre bhr någon förbättring av det medicinska 
tillståndet? Det är givetvis läkaren som har det medicinska ansvaret men 
det utesluter inte att de beslut läkaren tar kan förefalla felaktiga för 
patienten ifråga men även för kommunens personal. 

Andra hemtjänstassistenter beskriver liknande situationer, där de har 
minskat vårdbiträdets insatser på grund av att en läkare ansett att be
handlingen inte ger någon medicinsk effekt. Det är situationer som kan 
för de inblandade, det vill säga den enskilde, vårdbiträdet och hemtjänst-
assistenten, vara svåra att acceptera. Vad som händer är att hemtjänst
assistenterna ifrågasätter om läkarna alltid gör korrekta bedömningar av 
den enskildes totala livssituation. 

Hemtjänstassistenterna uppfattar att de som representanter för kom
munen alltid har det yttersta ansvaret för de människor som skrivs ut 
från lasarettet, men det finns alltid människor vars hälsotillstånd är svåra 
att bestämma, det vill säga om de är i behov av sjukvård eller social 
hemtjänst. Det är människor vars omsorgsbehov är svåra att bedöma, 
frågan som ställs är om det är landstinget eller kommunen som skall ta 
det ekonomiska ansvaret. När hemtjänstassistenterna och distriktssköter
skorna är oense om den enskilde är berättigad till hemsjukvård eller so
cial hemtjänst, då är det distriktsläkaren som får ta ställning till och be-
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sluta om det skall vara hemsjukvård. I sista hand tas ärendet upp på 
vårdplaneringskonferensen för att besluta om det är hemsjukvård eher 
social hemtjänst. I sådana här situationer har den enskilde alftid rätt till 
social hemtjänst under utredningstiden oavsett om det blir hemsjukvård 
eher ej. Kommunen är alltid skyldig att ge den omsorg den enskilde be
höver, men är dock inte skyldig att ge sjukvårdsbehandlingar. 

Hemtjänstassistenterna uppfattar att de alltid måste ta hänsyn till att 
kommunen har det yttersta ansvaret för den enskildes behov av hjälp. De 
beskriver det på olika sätt men innebörden är densamme; 

" Landstinget skickade hem en farbror i dag som tidigare har 
vårdats av sin hustru i 16 år, men hon orkar inte längre. Jag sa 
att jag inte hade någon att skicka men de skickade hem honom, 
jag ska dit idag. Han skall förmodligen ha hjälp med personlig 
vård, så jag har kontaktat distriktssköterskan, som kände till fa
miljen. Men distriktssköterskan kunde inte åka på hembesök, så 
då måste jag göra det. Jag har ju ansvaret att åka dit för att 
ordna folk, distriktssköterskan visste inte ens om att de hade skri
vit ut honom. Distriktssköterskan behöver ju inte känna samma 
ansvar för att de skall få någon." 

En annan hemtjänstassistent beskriver hur sjukhusets agerar på grund av 
att kommunen har det yttersta ansvaret för de som behöver hjälp efter 
behandling på sjukhus; 

"Det händer att de skickar hem folk utan att meddela, men det 
har blivit bättre, visst händer det olycksfall i arbetet, att folk 
ringer och säger att nu har jag kommit hem har ni någon hjälp 
att ge, det händer men är inte speciellt vanligt." 

En hemtjänstassistent beskriver en situation när en omsorgstagare be
hövde instimtionsvård på grund av att vårdbiträdena inte orkade sköta 
henne i hemmet; 

"Jag diskuterade med distriktssköterskorna, att nu måste det bli 
institutionsvård när inte vårdbiträdena orkar. Då ringde läkaren 
till min områdeschef och sa att jag behövde stöttning. Då sa om
rådeschefen att hon har all stöttning hon behöver, hon gör precis 
som hon ska göra, nu återstår det för er att säga till omsorgsta
garen att det blir institutionsvård, eftersom det inte fungerar med 
vårdbiträdena." 

I detta fall ansåg läkaren att det var kommunens personal som skulle ha 
hjälp så att den ensküde inte skulle behöva komma på landstingets in-
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stitution och tog ingen större hänsyn till att vårdbiträdena inte orkade 
med att vårda den enskilde omsorgstagaren. Hemtjänstassistentens be
dömning av omsorgssituationen togs inte på allvar av varken distrikts
sköterskan eller distriktsläkaren. Det hade inte tagits något beslut om hur 
det skall bh för denna kvinna vid tillfallet när hemtjänstassistenten inter
vjuas. Kvinnans situation skulle diskuteras vid nästa vårdplaneringskon
ferens. 

Det här är ett exempel som visar att hemtjänstassistentema har svårt 
att bli tagna på allvar i situationer när de anser att kommunen inte längre 
kan ge den omsorg den enskilde behöver. Särskilt i sådana situationer 
när deras uppfattningar går emot samt ställer krav på den medicinska 
personalen. 

Hemtjänstassistentema möter både distriktsjukgymnasten och distrikts
arbetsterapeuten i sitt arbete med äldre och handikappade. Relationen till 
de bägge yrkesgrupperna beskriver de mera som en form av rådgivning 
än konkret samarbete. Hemtjänstassistenten kontaktar dem för att sam
råda om vilka åtgärder som skall vidtalas. Hemtjänstassistentema beskri
ver sitt förhållande till arbetsterapeuter och sjukgymnaster som en rela
tion där de inte är beroende av varandra för att utöva sina respektive ar
beten. Hemtjänstassistentema beskriver förhållandet till i första hand di
striktsarbetsterapeuten som mycket bra. De träffar inte sjukgymnasterna 
i samma utsträckning som arbetsterapeuterna och har därför inte några 
särskilda uppfattningar över hur kontakterna fungerar. Distriktsar
betsterapeuten möter de ibland dagligen i arbetet vid frågor angående 
handikappanpassning av lägenheter samt frågor angående vilka handi
kapphjälpmedel som den enskilde är i behov av. På större servicehus har 
kommunen anställt en arbetsterapeut. När den enskilde behöver ett 
handikapphjälpmedel är det i första hand till distriktsarbetsterapeuten de 
vänder sig till, och i andra hand till distriktssköterskorna. 

Hemtjänstassistentema beskriver några problem som kan uppstå när 
behov finns av handikapphjälpmedel. Det ena är att det kan ta lång tid 
innan den enskilde får sitt hjälpmedel. Det andra är att det kan uppstå 
diskussioner om hjälpmedlena är på grund av den enskildes medicinska 
hälsotillstånd, det vill säga landstingets åliggande eller om handi-
kapphjälpmedlena är till för att förbättra vårdbiträdets arbetsmiljö. Den 
diskussionen uppstår därför att landstinget inte har något ansvar för 
vårdbiträdets arbetsmiljö. Det är kommunen som arbetsgivare som är an
svarig för vårdbiträdets arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen72. Hjälpmedel 
skall inte ges till ensküda i avsikt att förbättra vårdbiträdets arbetsmiljö, 
om det sker då är det kommunen som skall stå för kosmaden av hjälp
medlet. Det uppstår då och då situationer när hemtjänstassistenter och 

För en vidare diskussion av Arbetsmiljölagens och Socialtjänstlagens målsättningar som kan komma i 
konflikt med varandra se Fo-rapporten 1992, "Arbetsmiljöanpassing i det enskilda hemmet. Elisabeth 
Berg. 
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distriktssköterskor eller distriktsarbetsterapeuter strider om vem som 
egentligen är i behov av hjälpmedlet, omsorgstagaren eller vårdbiträdet 
och vem som skall betala för det. Höj- och sänkbara sängar har varit ett 
återkommande diskussionsämne. Vad det egendigen handlar om är inte 
om den ensküde eller vårdbiträdet behöver hjälpmedlet utan problemet 
är vem av huvudmännen som skall ta det ekonomiska ansvaret. 

Sammanfattning 

Hemtjänstassistenternas samarbete med landstingets personal innebär att 
de i första hand har en nära kontakt med distriktssköterskorna. Avsikten 
med samarbetet är att komma överens med sjukvårdens personal om den 
enskilde skall ha hemsjukvård och på vilket sätt den skall bedrivas. 
Vårdbiträdena är den främsta resurs som hemtjänstassistenterna har att 
tillgå i omsorgerna av den enskilde. Hemtjänstassistenterna beviljar so
cial hemtjänst, som bland annat innebär att avgöra timmar som vårdbi
trädet skall arbeta hos den enskilde. Hemtjänstassistenternas arbete be
står i stor utsträckning av att organisera och administrera hemtjänsten. 
De har ett ansvar för omsorgstagarens sociala situation men de är också 
ansvarig för vårdbiträdets arbetsmüjö. Hemtjänstassistentema bedömer 
inte de medicinska insatserna. Deras arbetsuppgift är att besluta om de 
sociala insatserna men även avgöra när den enskilde måste flyttas till ett 
annat boende på grund av att vårdsituationen har förändrats eller att 
vårdbiträdena inte längre kan vårda den ensküde. Kontakterna med sjuk
vårdens personal handlar till största delen om att samordna och samar
beta så att hemtjänsten till ensküda praktiskt fungerar. 

Socialt arbete och omsorgsarbete handlar om att förstå människor och 
hjälpa dem inom ramen för gällande lagar, regler och bestämmelser. Att 
arbeta socialt innebär att en stor del av kunskapen inte alltid är uttalad. 
En stor del av kunskapen byggs upp av erfarenhet, så kallad erfarenhets
kunskap. En hemtjänstassistent som har mött olika situationer utvecklar 
en kunskap om vilka enskilda omsorgsbehov som kan bedömas vara 
hemsjukvård eller ej. Hemtjänsten är en byråkrati med bestämmelser och 
regler som skall följas men det är också ett socialt människovårdande ar
bete som inte direkt kan jämföras med det arbete som till exempel för
säkringskassan eller skattemyndigheten utför. Hemtjänstarbetet innebär 
att arbeta direkt med de människor som behöver omsorgerna och att vara 
i en ständig dialog med de som behöver omsorgerna. Det här gör att när 
en bedömning skall ske måste hemtjänstassistenten kunna förstå den en
skildes behov av sociala insatser och medicinska behandhng men också 
ta hänsyn till kommunens bestämmelser och ekonomiska och personella 
resurser. 

Hemtjänstassistentema överlämnar en stor del av ansvaret för om
sorgsarbetets konkreta utformning till vårdbiträdet. De problem som 
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hemtjänstassistentema upplever att de har med sjukvårdens personal be
ror i stor utsträckning på vilken boendeformen den enskilde skall ha och 
vilken typ av insatser som den enskilde behöver. Det uppstår också si
tuationer när bedömningarna skiljer sig mellan personalgrupperna om 
vad som är sjukvård respektive socialtjänst. Det är problem som får kon
sekvenser för den enskilde omsorgstagaren, i första hand när det gäller 
typ av insatser. Svårigheter bhr det också när den sluma sjukhusvården 
tar beslut som tyder på att de inte känner till att kommunen har andra re
surser än vad sjukvården tillhandahåller. 
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9. MÖTET MELLAN DE BÅDA 
PERSONALGRUPPERNA UTIFRÅN 
PRIMÄRVÅRDENS PERSPEKTIV 

Primärvården är ett samlingsnamn för den öppna hälso- och sjukvården, 
där individuell hälso- och sjukvård och all övrig sjukvård ingår som kan 
bedrivas utanför sjukhus och centrala sjukhem. Inom primärvärden fmns 
vårdcentraler där det finns en distriktsläkarmottagning, distrikts
sköterskemottagning med barn- och mödravård, folktandvård och lokala 
sjukhem. Personalgrupperna är distriktsläkare, distriktssköterskor, 
sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, distriktsarbets
terapeuter, distriktssjukgymnaster och kuratorer. Dessutom kan det 
finnas personal vid tandläkarmottagningen samt vid det lokala 
sjukhemmet. Det finns dock skillnader mellan vårdcentralerna, vad det 
gäller specialitéer och storlek. De mindre vårdcentralerna har distriktslä
kare, distriktssköterskor och i vissa fall barnmorska medan de större 
vårdcentralerna har, utöver ordinarie distriktsmottagning, all verksamhet 
som lokala sjukhem, dagverksamhet med arbetsterapi och sjukgymna
stik. 

Primärvården i kommunen har sex vårdcentraler, med vårdcentrals
chef (basenhetschefer, fr o m 910701), övriga distriktsläkare, sjuksköter
skor, undersköterskor, distriktssköterskor och övrig personal. Två av 
vårdcentralerna finns i de centrala delarna av kommunen nära sjukhuset, 
de övriga fyra finns i mindre tätorter i kommunen. Organiseringen av 
vårdcentralerna är genomgående likartade. Det finns dock vissa skill
nader beroende på antal anställda på vårdcentraler och åldersfördel
ningen i upptagningsområdet. Mindre skillnader finns också rörande ar
betsorganisationen. Kommunen har byggt servicehus, ålderdomshem 
och handikapplägenheter i centralorten vilket har inneburit att äldre och 
handikappade har samlats där och det har i sin tur lett till att fler per
soner har hemsjukvård som bor i kommunens centralort i jämförelse 
med kommunens ytterområden. 

Distriktssköterskorna 

Distriktssköterskorna möter vårdbiträden, hemtjänstassistenter, 
distriktsarbetsterapeuter och sjukgymnaster i sitt arbete med enskilda 
omsorgstagare i de privata hemmen. Dessa personalgrupper har alla bör
jat arbeta ute i hemmen senare än distriktssköterskorna. Vårdbiträdena 
började arbeta hos äldre i slutet av 50-talet, och först under 70-talet 
började hemtjänstassistenterna göra hembesök mera kontinuerligt. 
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Hemsjukvårdens utveckling 

Distriktssköterskorna var den första offentliganställda personalgrupp 
som arbetade med människor i deras privata hem. En distriktssköterska 
som har arbetat sedan början av 60-talet beskriver sina erfarenheter; 

"Arbetet har ju förändrats mycket sedan jag började. Det fanns 
ju inte hemsjukvård som begrepp utan snarare var det sjukvård i 
hemmet, vi hade anhörigvårdare. Vi hade många som låg hemma 
och var sjuk och som behövde praktisk hjälp, vi kunde bädda om, 
och ge dem direkt hjälp. Verksamheten blev förändrad, vårt ar
bete blev mera mot förebyggande. Visst gör jag omläggningar 
men inte på samma sätt som tidigare. Det har blivit en ny yrkes
grupp, vårdbiträdena som har tagit över vissa av våra tidigare 
arbetsuppgifter." 

En distriktssköterska som började år 1968 beskriver sina erfarenheter på 
följande sätt; 

"Från början när jag kom hit 1968, då var jag ensam beslutande 
distriktssköterska, så då sa jag bara att nu behövs den och den 
hjälpen, när det hade beslutats från landstinget." 

En distriktssköterska som har arbetat sedan mitten av 70-talet beskriver 
följande situation; 

"När jag började hade vi en hemtjänstassistent inom kommunen, 
det var bara så att distriktssköterskorna var först till allting. När 
jag kom till någon som behövde en insats från kommunen så 
ringde jag bara till hemtjänstassistenten och sa att de behövde 
hjälp. Det beviljades ofta bara på det distriktssköterskan sa." 

Distriktssköterskorna var den yrkesgrupp som var först ute i de privata 
hemmen och av dessa som har arbetat sedan 60- och 70-talet anser att 
delar av deras tidigare arbete har övertagits av kommunens personal. Det 
gäller då i första hand de konkreta omsorgerna och beslut om insatser till 
äldre och handikappade. Distriktssköterskornas arbete har onekligen för
ändrats under de senaste 25 åren. En distriktssköterska uttryckte det som 
så att från början handlade det om "att stånga huvudet blodigt mot väg
gen, mot kommunen, men att det idag bara blir bättre." 

Det har kommit in en ny tjänstemannagrupp på vuxenomsorgens 
arena, nämligen hemtjänstassistenterna som är socialt utbildade. Innan 
hemtjänstassistenterna anställdes av kommunen för att bedöma de soci-
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ala insatserna var det ofta distriktssköterskorna som bedömde både det 
sociala behovet och sjukvårdsbehovet. En distriktssköterska menar att 
vården måste ju bli bättre i och med att det är särskilt utbildad personal 
som ombesörjer de sociala frågorna. Samtidigt känner några av de som 
varit med sedan hemsjukvården började att de har förlorat delar av sitt 
jobb och att de inte har samma kontroll över vad som sker i deras di
strikt. De kände tidigare de få vårdbiträdena som arbetade i hemmen på 
ett helt annat sätt än vad de gör idag. I nästa mening tillägger de att 
vårdbiträdesgrupperna trots allt har inneburit en bättre organisering av 
hemtjänsten. 

Rutiner kring hemsjukvården 

Distriktssköterskorna har ända sedan landstinget startade med hemsjuk
vård haft ett ansvar för hemsjukvårdsuttedningarna. Före vårdcentralerna 
tog över ansvaret skickades utredningen om hemsjukvård till en hem
sjukvårdsdelegation vid landstingets centrala kansli. Sedan början av 80-
talet är det primärvården som beslutar om hemsjukvård. 

Distriktssköterskorna beskriver ett vanligt hemsjukvårdsärende, i vil
ket deras egna insatser och hemtjänstens insatser krävs för att den enskil
de skall få bästa möjliga vård. 

"En patient som har legat inne på en rehabiliteringsavdelning 
skrivs ut, då gör jag och hemtjänstassistenten ett hembesök till
sammans. Har det aktualierats från lasarettet så att vi vet att den 
eller den kommer hem, då bestämmer vi att åka dit. Behöver de 
insatser redan från början, då har hemtjänstassistenten redan 
bestämt att det kommer ett vårdbiträde som kommer att vara där 
när de kommer hem från sjukhuset. Jag brukar ha med mig vård
planen för att kolla upp vad man kan göra, då kan man ganska 
snabbt se om det är hemsjukvård." 

"I vårdplanen skriver jag namn, anhöriga. På den andra sidan 
status. Det är förtryckt så jag kryssar bara för. Nästa sida är det 
mera detaljerat vad dom kan, hur bostaden ser ut, tillsyn m.m. På 
nästa sida vad som är kommunalt och vad som är landstingets. 
De tycker, när det gäller patienterna, så säger de att det är bra 
att du kommer, de tycker att jag är en resurs." 

När distriktssköterskorna gör en ansökan om hemsjukvård så sker det på 
färdigtryckta blanketter. Distriktssköterskorna ser som sin uppgift att 
kontrollera om patienterna klarar sin dagliga livsföring. De frågor de 
ställer sig är vad ensküda behöver för hjälp med sin personliga omvård-
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nad? De tar hjälp av hemtjänstassistenten och vårdbiträdet när de skall 
beräkna hur många timmar som vårdbiträdet skall vara hos den enskilde, 
det innebär hur många timmar som vårdbiträdet behöver för att hjälpa 
den enskilde. Det som distriktssköterskorna och hemtjänstassistenterna 
diskuterar om handlar i stor utsträckning om vad den enskilde behöver 
hjälp med och vilken tid som åtgår. 

Distriktssköterskorna delegerar vissa arbetsuppgifter till vårdbiträ
dena, som insulingivmng, medicindelning, kateterspolning och omlägg
ning. För att vårdbiträdena skall känna till hur de skall göra omlägg
ningar, dela medicin och spola katetrar instruerar distriktssköterskorna 
vårdbiträdena hos den omsorgstagare som behöver hjälpen. När det är 
flera vårdbiträden som går hos samma omsorgstagare får alla informa
tion. Det är distriktssköterskorna som har det yttersta ansvaret för all 
sjukvårdsbehandhng. De kan inte delegera bort sitt sjukvårdsansvar. Det 
är därför viktigt för dem att känna till vilket vårdbiträde som utför be
handlingen och att vårdbiträdet har kunskaper för det. AUa omläggningar 
delegeras inte tiU vårdbiträdena och på frågan var gränsen går svarar en 
distriktssköterska på följande sätt; 

"Det är om det är lättare omläggningar, det är en bedömnings
fråga, ibland kan de göra det under helgerna, men nu gör vi det 
mest själva. Det har med sårets storlek att göra, om det är ett 
mycket vätskande sår med ytterförband då kan de få byta det. Det 
finns olika medicinska förband, typ metalina, zink, det måste vi 
bestämma själva. Om jag ska delegera det då vill jag förvissa 
mig om att de kan det. Om det skall göras en kateterspolning vill 
jag också förvissa mig om att de kan det." 

En annan distriktssköterska menar att; 

" Omläggningar naturligtvis, det är inte så vanligt att vårdbiträ
dena gör det, vi gör det själva men av och till lägger jag ut vissa 
saker men vi har gjort så här att insulin det har vi delegerat så 
det gör dom." 

Ytterligare några anser att; 

"Jag frågar om de har varit med om det här, så man får besked 
om vad de kan. När det gäller insulin, då får de först en teoretisk 
grund och i regel får de alltid vara med minst en gång och se hur 
man sticker på en patient och så göra det en gång själva." 

"Jag ska handleda vårdbiträdena också, men de har ju en vård
plan att gå efter det är ju deras arbetsinstrument, som finns i de-
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ras grupplokal Det har mest handlat om medicindelning 
egentligen där har man ju vissa som man delar medicin åt och 
där går vi igenom med vårdbiträdet.... Det är noga med att läsa 
receptet och ibland har vi väl sett att de delar fel. Det är inte så 
lätt, det är styrkor, som t ex lanacrist som måste halveras. Det är 
därför viktigt att de måste läsa och följa medicinlistan inte det 
som står på burken, utan följa aktuell medicinlista för burken kan 
vara gammal." 

Distriktssköterskorna ger vårdbiträdena en kortare utbildning i insulin-
givning. De går igenom teorin och låter dem träna att dra upp insulin och 
provsticka innan de får ge insulin på riktigt. När vårdbiträdet har ge
nomgått både den teoretiska och praktiska kursen får de ett skriftligt in
tyg av distriktssköterskan att de kan och har rätt att ge insuhn. En dis
triktssköterska beskriver hur rutinerna är; 

"Insulinet tar vi teoretiskt med vårdbiträdena, de är då i regel 
några stycken, 2-3 stycken, det beror på hur många som inte har 
hunnit lära sig. Sedan när de har fått det teoretiska då får de 
provsticka på sandsäckar innan de börjar ge på patienterna." 

Distriktssköterskornas kontakt med vårdbiträdena sker till stor del via 
telefonen, men de träffas också i omsorgstagarens hem eller på vårdbi
trädenas grupplokaler. Vårdbiträdena kontaktar distriktsköterskan om " i 
princip allt", från hjälpmedel till att larma om det är någon som blir dåhg 
och måste in på lasarettet. De flesta distriktssköterskorna tycker att det är 
bra om vårdbiträdena kontaktar dem när en patient måste skickas in på 
lasarettet men de är inte skyldiga att göra det. Samarbetet med vårdbiträ
dena har ökat i och med att vårdbiträdena har fått egna lokaler. Distrikts
sköterskor har en ambition att försöka träffa vårdbiträdena på månads-
träffarna, men de anser samtidigt att de har svårt att göra det. De menar 
att de tider som månadsträffama är på ofta är precis under deras telefon
eller mottagningstid. De anser att det är dålig planering av hemtjänst
assistenterna men också ett ointresse särsküt när de har sagt till om detta 
ett flertal gånger. För ett fåtal av distriktssköterskorna passar tiderna men 
majoriteten har problem. 

Ett problem som de anger rör vårdplanen. Deras medverkan när det 
gäller hur omsorgsarbetet skall genomföras begränsas till de direkta 
medicinska insatserna. Distriktssköterskorna skriver en vårdplan och där 
anger de vilka insatser som den enskilde omsorgstagaren behöver men 
de tycker att det är svårt att veta om vårdplanen följs. Det kan, som en 
distriktssköterska uttryckte det, vara svårt att informera alla vårdbiträden 
som går hos den enskilde, det kan trots allt vara tio vårdbiträden med 
vikarier. Samma distriktssköterska tycker att hon många gånger har bli
vit förvånad över hur duktiga vissa vårdbiträden är trots att de bara har 
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20 veckors utbüdning. Distriktssköterskorna anser att de inte kan kon
trollera den omsorg som ges i hemmet eller överbhcka hur arbetet sköts 
på det sätt som sker på en instimtion. Det distriktssköterskorna kan hop
pas på är att vårdplanerna följs men de har inga garantier att det sker. 

Bra samarbete med hemvården 

När de får frågan hur samarbetet mellan dem och hemvårdens personal 
fungerar, svarar de flesta att samarbetet fungerar genomgående bra. De 
beskriver ett bra samarbete med följande citat; 

"En kvinna som bor på servicehus och som på grund av sin då
liga Adl-förmåga behöver hemsjukvård. Assistenten kontaktade 
mig och jag var lite osäker på hur den här kvinnan egentligen 
klarade sitt Adl, så jag tog kontakt med arbetsterapeuten som 
gjorde en Adl bedömning i förväg. Sedan gjorde vi besöket till
sammans, doktorn, jag, assistenten och hade en Adl beskrivning 
från arbetsterapeuten, som inte var med själv." 

"Ja jag tycker att det fungerar bra, men jag har en bra hemtjän
stassistent. Hon gör så att, är det en patient som har social ser
vice och så blir patienten sämre och hon börjar tycka att nu be
höver den här hemsjukvård då tar hon kontakt med mig." 

"Ja, i början var det lite tunggrott och suddiga och luddiga be
grepp om vad vårdbiträdena gjorde, men jag tycker i alla fall att 
samarbetet har blivit bättre och formerna tycker jag är väldigt 
bra nu." 

Distriktssköterskorna tar också upp att det kan råda skilda uppfattningar 
om vad som är hemsjukvård men att de diskuterar med hemtjänstassi
stenterna när de har olika uppfattningar; 

"Vi kan ha olika åsikter men vi kan diskutera oss fram. Eftersom 
jag inte upplever stridigheter utan vi kan komma fram till lös
ningar och då tycker jag att det fungerar bra, även om vi har 
olika åsikter. Vi kan ju dra lite ojämnt när det gäller bedöm
ningar. När vi skriver vårdplan, som vi gör för hemsjukvårdspa
tienter, då kan jag tycka att det här är så enkel sjukvård, så det 
skall man inte behöva skriva vårdplan på, men då kan hemtjän
stassistenten tycka annorlunda." 

"Sedan hemsjukvården har börjat fungera så är det väldigt lind-
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rigt, för det funkar bra. Jag upplever att jag har ett otroligt bra 
samarbete med folket där. Men vi har inte samma åsikt alla 
gånger, om dom som är sjuk eller inte sjuk. Vem som bör priori
teras till servicehus, där har vi olika åsikter. Vi kan ju inte göra 
någonting det är kommunen som har rätten att dela ut plat
ser. Där kan vi bedöma olika." 

Distriktssköterskorna uppfattar att det har skett en förbättring när det 
gäller den praktiska organiseringen av hemvården. De uppfattar att det 
genomgående har blivit en bättre organisering idag jämfört med under 
70-talet. De tar upp att de för några år sedan hade några utbildningsdagar 
tillsammans med hemtjänstassistenterna som direkt ledde till att samar
betet förbättrades. De anser att det är lättare idag att få tag på hemtjänst
assistenterna när de ringer till hemtjänstavdelningen. De uppfattar också 
att rutinerna känns inarbetade och upplever att de vet vad som förväntas 
av både dem själva och hemtjänstens personal. 

Det kan dock vara svårt när nya distriktssköterskor eher hemtjänstas
sistenter börjar arbeta på grund av att det inte är exakta regler som är 
nedtecknade utan det finns även oskrivna regler över hur hemvården 
skall fungera. 

Distriktssköterskorna tycker att många av de nya hemtjänstassisten
terna försöker till att börja med att få det mesta till hemsjukvård, innan 
de har lärt sig vilka regler som gäller för hemsjukvård. En distriktsskö
terska beskriver hur förhållandet kan vara med nya hemtjänstassistenter; 

"Det kan vara en hemtjänstassistent som man lär känna och job
bar tillsammans med Det kan vara i början lite olika tankesätt, 
det kan vara lite för mycket hårddragning, men så småningom 
börjar man förstå varandra. Vissa hemtjänstassistenter som 
börjar ska ha så mycket till hemsjukvård..... Vi har olika arbets
givare, vi har olika intressen, det kan man inte komma ifrån 
Det är klara linjer hur man ska förfara, det är ju att arbetstera
peuten gör ett Adl-status, då får man ju fram det här, hon är ju 
objektiv, troligtvis." 

När det uppstår oklarheter över vem som skall ta ansvaret, kommunen 
eller landstinget, handlar det om att den enskilde behöver omfattande 
personlig omvårdnad. Distriktssköterskorna tar då ofta hjälp av distrikts
arbetsterapeuten som får göra en ADL-bedömning. Distriktssköterskorna 
anser att distriktsarbetsterapeuten står på sidan om och därför kan vara 
mera objektiv i sin bedömning. Adl-bedömningen anger vad den enskil
de kan klara när det gäller sin personliga vård och den utgör underlag för 
bedömning om det ska vara hemsjukvård eller social omsorg. 
Distriktssköterskorna menar att de sociala behoven ofta skapar problem 
mellan grupperna medan däremot de direkta medicinska insatserna aid-
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rig är oklara. Det har funnits vissa frågetecken kring insuhngivning och 
någon sjukvårdsbehandling men det hör till ovanligheten. 

Samarbetet med den slutna sjukhusvården 

Distriktssköterskorna anger att samarbetet med personalen från den 
sjukhusen inte alltid fungerar bra. Distriktssköterskorna anser att perso
nalen ibland visar prov på dåhga kunskaper om hur det fungerar i det en
skilda hemmet. Distriktssköterskorna anser att den sluma vården kan 
skriva hem patienter lite för snabbt. De skrivs ut innan de är så pass 
friska att de klarar ett eget boende. Distriktssköterskorna tycker att ruti
nerna vid utskrivningarna inte alltid fungerar bra. Distriktssköterskorna 
bhr för det mesta kontaktade av sjukhusets personal, en avdelningsfö
reståndare eller kurator, när patienter skall skrivas ut till hemmen. En 
distriktssköterska anser att det är viktigt att; 

"få de från slutenvårdssidan att förstå att hemmen inte är byggda 
att skicka hem dem till när de har ett handikapp, att man måste 
göra något annat innan de skickar hem dem. Vi måste tillsam
mans med hemtjänstassistenten försöka lösa det hemma. Får vi 
ingen ombyggnad måste vi sätta oss ner och hitta egna lösningar. 
Många gånger åker vårdbiträdena upp på avdelningen för att se 
hur patienten fungerar, hur hon rör sig, vilka grepp hon tar." 

En annan distriktssköterska har en liknande uppfattningen men menar att 
det har trots allt bhvit bättre i första hand då från den geriatriska sidan, 
från akutsidan kan det dock brista; 

"Ja, det är mera från den geriatriska sidan som de är bättre på 
det här, kan man säga. Från akutavdelningarna är det inte 
samma, det är mera oj då,- vi har en patient som skall hem - på 
något sätt. Från den ena dagen till den andra. Bara om en säng 
ska ändras, så tar det en viss tid, där kan man ge ett extra plus 
för geriatriska, de har kunskap och vetskap om behoven." 

Primärvården och sjukhusvården är olika organisationer och arbetar efter 
sina respektive mål. Sjukhusen har fått strängare sparkrav menar några 
distriktssköterskor och en konsekvens är att patienterna får kortare in
läggningstider på sjukhusen. Distriktssköterskorna märker det fram
förallt genom att de får mer arbete och att det blir fler äldre som behöver 
omfattande personlig hjälp och tillsyn. Ett problem är att äldre åker fram 
och tillbaka mellan hemmen och sjukhusen på grund av att de skrivs ut 
från sjukhusen innan de är färdigbehandlade eller på grund av att det 
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saknas lämpliga boende- eller vårdformer för dem på kommunens insti
tutioner. 

När samarbetet inte fungerar med kommunens hemtjänst 

När samarbetet med kommunens hemtjänst inte fungerar handlar det hu
vudsakligen om att distriktssköterskorna inte är överens med hemtjänst
assistenterna om den enskilde är i behov av hemsjukvård eller social 
hemtjänst. Hemtjänstassistenterna kan hävda att det är hemsjukvård me
dan distriktssköterskorna hävdar att det är social service. Några citat får 
illustrera det; 

"Det finns ju ett samarbetsavtal som rör hemsjukvården, men det 
finns då en som har jobbat länge (syftar på en hemtjänstassistent 
min anm.) som ständigt håller på och klampar på och ska ha 
hemsjukvård på sådant som solklart inte är hemsjukvård. Hon 
ringer och säger att det här tycker jag är hemsjukvård, det kan 
röra sig om omvårdnad, de klarar inte av sin ADL och flickorna 
tycker att det är jobbigt. Jag hör att det inte är hemsjukvård, det 
ska vara ett flertal ADL-moment och det är kanske ett hon näm
ner." 

"Jag kan väl säga så här att vi har väl inte samma åsikt alla 
gånger, om dom som är sjuk eller inte sjuk. Vem som bör priori
teras till servicehus, där har vi olika åsikter, men vi kan ju inte 
göra någonting där. Det kan vara en som sitter isolerad och en
sam och inte kan ta sig någonstans. Där kan vi skilja oss i upp
fattning över vad som är sjukt eller friskt, men det är kommunen 
som har rätten att dela ut platser. Där kan vi bedöma olika." 

"Sista ärendet var inte bra, jag får besked om en patient som 
kommer hem till sin syster som ska ha anhörigvård. Jag åker ut 
på hembesök, hemtjänstassistenten kunde inte den dagen, utan 
åker ut en dag senare. Jag tyckte att det kunde bli anhörigbidrag 
trots att det luktar mögel och var smuts i huset. Hemtjänstassis
tenten ringde mig och sa att det här är inte bra, systern är inte 
kapabel att sköta brodern. Vi gjorde en ombedömning tillsam
mans med distriktsläkaren som också såg att det kunde fungera 
trots att det såg ut som det gjorde, och hemtjänstassistenten 
böjde sig. Jag tror att det är enda gången jag har sagt ja och 
hemtjänstassistenten nej." 

"Det är väl om vad som är social service och vad som är hem-
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sjukvård. Det har kommit mer och mer sista året, för landstinget 
har ju gått in och betalat precis vad som helst tidigare, man har 
inte tagit hänsyn. Men eftersom det har dragits igen ekonomiskt 
så har man tittat igenom om detta verkligen är hemsjukvård. Ska 
landstingen stå för den här biten ? Det är det här med personlig 
omvårdnad som diskuteras mycket, tidigare var det mycket kla
rare linjer, kunde dom vårdas på ålderdomshem då var det inte 
hemsjukvård." 

"Visst har det varit diskussioner om det är sjukvård eller ej, men 
kommunen kan ju inte säga något, utan de ställer ju bara upp 
med resurserna. Det var ju så att vi ville att de skulle ha hem
sjukvård (syftar på att det var landstinget som väckte frågan, min 
anm.), och vi bedömde att det inte längre var hemsjukvård, då 
kan inte kommunen komma in och säga hur vi ska göra. Men de 
är fantastiska våra hemtjänstassistenter, får de bara någon dag 
på sig så ordnar de och fixar det. Men då vill de ha några dagar 
på sig." 

När distriktssköterskorna och hemtjänstassistenterna har olika uppfatt
ningar om det är landstinget eller kommunen som skall ta ansvaret för 
vården beror det huvudsakligen på att den enskilde är i behov av omfatt
ande personlig vård. Distriktssköterskorna uppfattar att det är hemtjänst
assistenterna som kontaktar dem för att ansöka om hemsjukvård. En di
striktssköterska menar att; 

"Det har blivit mest assistenterna som ringer. Vi väntar ut dom, 
vi vet om det, så vi bara väntar att de ska ringa, för det är ju 
kommunen som får pengar, landstinget ersätter. Skulle vi få 
pengar skulle vi ligga på mer." 

På frågan om de har haft olika uppfattningar om hur vården skall bedri
vas och om det har fått konsekvenser för ensldlda omsorgstagare, anser 
de att det inte händer så ofta och om det händer påverkas inte omsorg
erna om den enskilde. En distriktssköterska uttryckte som så; 

"Hemtjänstassistenterna tycker att dom behöver mera tid än vad 
vi gör. Åtminstone har jag inte varit med om att jag vill att de 
skall ha mera vård. Jag tycker snarare att vi får bromsa ibland. 

Men det finns ju ingen anledning att klampa in på deras 
arbetsområde, det är som om de skulle komma och bry sig i mitt 
jobb." 

En annan distriktssköterska beskriver följande situation; 
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"Det var en person som kommunen ansåg behövde hemsjukvård, 
men det gick vi inte med på, för att patienten kunde klara det 
mesta helt själv, det behövdes hjälp med en del tillsyn. Man 
kunde inte säga att den här patienten hade två eller flera ADL-
funktioner borta, men det är klart han får samma hjälp ändå men 
det är bara så att vi betalar inte." 

Trots att de kan vara oense om vem som skall ta det ekonomiska ansva
ret för vården får omsorgstagaren alltid hjälp i större eller mindre 
omfattning av kommunen. Det som kan hända vid oenighet är att den en
skildes insatser inte blir utredda och hjälpen blir mer av provisorisk 
karaktär. Enskilda omsorgstagare blir givetvis aldrig utan hjälp om inte 
stridigheterna gäller anhörigvård, det vill säga när en anhörig vill bli 
anställd som vårdbiträde och den ensküde omsorgstagaren inte viU ha 
hjälp frän den kommunala hemtjänsten. I sådana situationer handlar det 
snarare om att den ekonomiska ersättningen dröjer innan det blir klart 
vem som skaU ta ansvaret, kommunen eller landstinget. 

Det administrativa arbetet rörande vårdplanerna sköter distriktsskö
terskorna om. Distriktssköterskan utreder behovet av hemsjukvård till
sammans med hemtjänstassistenten. De som beslutar om hemsjukvård 
kan vara antingen distriktsläkaren eher också är det distriktssköter
skorna. Det finns olika rutiner medan vårdcentralerna men överlag är det 
distriktsläkaren som skriver under beslutet om hemsjukvård. En di
striktssköterska tog beslut om hemsjukvård men informerade alltid di
striktsläkaren i efterhand, det är ändå han, menade hon, som har det 
övergripande ansvaret. 

Det har utvecklats en ökad byråkrati kring omsorgerna av äldre och 
handikappade menar många av distriktssköterskorna. En distriktssköter
ska beskriver hur svårt det är att få tül stånd snabba ändringar, som byte 
av bostad till ett ålderdomshem eher servicehus. En distriktssköterska 
beskriver hur hon helt enkelt ringde tül föreståndaren för ett demensbo
ende och bad att en patient skuUe få komma in och det ordnades inom 
loppet av en vecka. Hon blev glatt överraskad över att det gick att gå 
runt den kommunala byråkratin. I vanliga faU är hon tvungen att kon
takta en hemtjänstassistent som i sin tur tar upp det med en särskild 
grupp. Situationen är sådana att det är fler sökande än lediga platser till 
demensboendet. Rutinerna är att en ansvarig tjänsteman på kommunen 
tar kontakt med hemtjänstassistenterna för att diskutera vem som är i 
mest behov av ett demensboende. Den här situation som distriktssköter
skan beskriver är en situation som är ovärdig och är i allra högsta grad 
ett undantag från de vanhga rutinerna. Distriktssköterskorna menar att 
omsorgsarbetet i hemmet kan förändras snabbt och det är då viktigt att 
det kan ske snabba förändringar, som ändrat boende men kanske främst 
utökad vårdbiträdestid. En distriktssköterska menar att behoven skall 
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styra insatserna och det skall ske snabbt. Hon tar ett exempel; 

"en äldre kvinna som åker in på lasarettet och maken är 89 år 
och behöver hjälp, där skall hemtjänsten ge hjälp till maken som 
är ensam hemma, det tycker jag är deras uppgift. Min uppgift är 
att se till att meddela vad som är på gång, hur det ska gå och att 
det ska gå fort." 

Distriktssköterskorna anser att det kan vara svårt att få tag på hemtjänst-
assistenterna på eftermiddagarna då de ofta är ute på hembesök. Det gör 
att akuta problem inte alltid går att lösa genom hemtjänsten, men 
sjukhusen finns alltid och dit kan den enskilde tillfälligt få komma tills 
dess hemtjänsten kan ta över. 

Sammanfattning 

Distriktssköterskorna är den yrkesgrupp som först arbetade i hemmen av 
vårdbiträden och hemtjänstassistenter. De upplever att de har förlorat 
delar av sitt arbete till kommunens personal. Deras ansvar för sjukvården 
i hemmet har de dock alltid haft. Skillnaden är att de handleder kom
munens vårdbiträden istället för att på egen hand göra alla sjukvårdsin
satser. De har sedan början av 60-talet ansvarat för utredningen av be
hovet av hemsjukvård. Det var först i början av 80-talet som de började 
göra en gemensam hemsjukvårdsutredning tillsammans med kommun
ens hemtjänstassistenter. Arbetet med hemsjukvården utgör en del av di
striktssköterskornas arbete, utöver hemsjukvården har de övrigt hälso-
och sjukvårdsarbete, mödra- och barnavård. Deras uppgift är att hjälpa 
de personer som bor i sina hem och som har behov av sjukvårdsinsatser. 
Delar av deras arbete är beroende av remisser från distriktsläkare och 
andra läkare, men de har också en självständighet i sitt arbete som rör 
hälsoupplysningar, enklare ordinationer och behandhngar. Arbetet har de 
både i hemmen men också på mottagning. De ansvarar för den sjukvård 
som sker i hemmen. Det här innebär ett nära samarbete med kommunens 
hemtjänstassistenter och vårdbiträdena. De utreder den enskildes behov 
av hemsjukvård tillsammans med hemtjänstassistenterna och ansvarar 
för den sjukvård som vårdbiträdena utför. De instruerar och undervisar 
vårdbiträdena i samband med delegering av enklare behandlingar. Di
striktssköterskorna anser att samarbetet har utvecklats ju mer de har lärt 
känna varandras arbete, men att det finns oklarheter mellan dem. De pro
blem som finns är om den enskilde behöver hemsjukvård eller om vård
behovet skall räknas som social service. Andra svårigheter som de upp
lever är när personalen från sjukhuset inte informerar när de skickar hem 
patienter som behöver sjukvård i hemmet. Samarbetet har inte inneburit 
en gemensam avgränsad omvårdnad som benämns hemsjukvård. 
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Distriktsläkarna 

Rutiner kring samarbetet 

Det var år 1982 som vårdcentralerna övertog ansvaret för hemsjukvården 
och vårdplaner började att föras. Tidigare var det den geriatriska kli
niken som organiserade hemsjukvården. Den medicinskt ansvarige var 
långvårdsläkaren, idag är det distriktsläkarna. 

Distriktsläkarna möter i första hand distriktssköterskorna i sjukvårds
arbetet i de privata hemmen. Distriktsläkarna uppfattar att distrikts
sköterskorna är deras "förlängda arm" när det gäller sjukvården och 
omsorgen till enskilda boende i sina hem. De menar att distrikts
sköterskorna arbetar mycket självständigt. Distriktsläkarna anser att 
distriktssköterskorna inte enbart är en assistent som utför behandlingar 
enligt remisser utan har egen mottagning dit patienter kommer för be
handling. En distriktsläkare menar att: 

"Som nyfärdig läkare så uppfattar man ju distriktssköterskan som 
mycket duktig och man kan känna sig underlägsen rent medi
cinskt, att man får svårt att hävda sin uppfaiming om man har 
delade meningar. Distriktssköterskan är på det stora hela väldigt 
vederhäftiga och säkra i sin bedömning." 

En annan distriktsläkare markerar skillnaden mellan distriktssköterskor
nas och sjukgymnasternas rätt att ta beslut med orden; 

"Sjukgymnaster arbetar enbart på våra remisser, de kan inte 
starta en behandling utan ordination. Sedan är det ju upp till 
vem som helst att ifrågasätta (ordinationen, min anm.). Men det 
yttersta ansvaret har vi. Ordinationer gäller överhuvudtaget för 
alla patienter. Distriktssköterskan har ju ett eget ansvarsområde, 
de kan göra mindre utredningar." 

Samarbetet med distriktssköterskorna sker via remissförfarande, det vill 
säga ordinationer som provtagningar, kontroller men de ger också 
muntliga ordinationer som att föreslå olika behandlingar eller 
provtagningar. 

De personalgrupper som distriktsläkarna har kontakt med i hemsjuk
vårdsarbetet är hemtjänstassistenter och vårdbiträdena vid bedömningen 
av den enskildes omsorgsbehov. De har kontakt med områdescheferna 
när det gäller övergripande organisatoriska frågor och det är i första hand 
basenhetscheferna och områdescheferna som kontaktar varandra. Det 
finns inga samarbetsrutiner mellan distriktsläkarna och socialchefen eller 
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avdelningschefen för hemtjänsten. Distriktsläkarna möter dem endast om 
de blir kallade för att få information av kommunen. 

Deras arbete med hemsjukvårdspatienterna jämställer de med övrigt 
patientarbete, den enda skillnaden är att det finns ett särskilt admini
strativt arbete något som distriktssköterskorna huvudsakligen sköter. Di
striktsläkarna har det medicinska ansvaret för patienterna, något som 
gäller även efter Ädel-reformen. De ställer diagnos och beslutar vilken 
behandling och vård patienten behöver. En distriktsläkare beskriver sin 
relation till patienterna med orden; 

"det är magi i ordet farbror doktorn, det ser man ju på mottag
ningen här, de vill komma till doktorn, så det är lite magi fortfa
rande. De vill inte erkänna det på samma sätt som förr." 

Den här läkaren beskriver hur patienterna beter sig och känner för läkar
na och det är en uppfattning som även delas av de övriga distriktsläk
arna, men uttrycks på olika sätt. 

Distriktsläkarna tar ställning till om den enskilde patienten kan få den 
vård och omsorg de behöver i det enskilda hemmet. En distriktsläkare 
sammanfattar den utveckhng som sker för äldre med orden, 

"tidigare var det ju att bo hemma, ålderdomshem och sedan sjuk
hem. Men nu är det bo hemma tills dess man dör, eller bo hemma 
och sedan på servicehus med helinackordering för att man inte 
orkar bo hemma längre. Ålderdomshemsperioden har som för
svunnit, är man så frisk så att man kan bo på ett ålderdomshem 
så kan man ju i regel bo hemma också." 

De förändringarna som sker för äldre och handikappade när det gäller 
boendet och omsorgerna påverkar inte i någon högre grad distriktsläkar
nas arbete, men de ställs dock inför nya behandhngssituationer. De 
måste ta ställning till om den enskilde ur medicinsk synpunkt kan bo 
kvar i sitt hem med den hjälp kommunen kan ge. 

Uppfattningar om hemsjukvård 

Det uttrycks en gemensam uppfattning om hemsjukvårdsarbetet av alla 
distriktsläkare. Den omsorg den enskilde kan få i det enskilda hemmet är 
vad man kallar god hemsjukvård, det skall inte jämställas med den sjuk
vård landstinget ger på sjukhusen. Det finns en överenskommelse mellan 
de bägge huvudmännen som anger att när den enskilde behöver hjälp 
med fler än två ADL-moment, då har den enskilde rätt att få hemsjuk
vård. Det kan trots det vara svårt att avgöra i vilken omfattning den en-
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skilde behöver hjälp med dessa ADL- moment, något som kan leda till 
diskussioner mellan de bägge personalgrupperna. Distriktsläkarna ger 
några exempel på vad de anser att hemsjukvårdsarbetet innebär: 

"Omvårdnad ska dom ha och det är en omvårdnad som kan skö
tas av kommunens personal med den kompetens som dom har. 
Då tycker jag att dom ska göra det, vi ställer upp som konsulter 
och vi kan ställa upp och lära ut vissa vårdtekniker så att det är 
så få personal som möjligt inblandade i vården av patienten, det 
är ju viktigt." 

"Hemsjukvård står bara för att patienterna kan få sin vård i 
hemmet i stället för att lägga in dem. Mycket social verksamhet, 
hemsjukvård är lite medicinsk behandling, mest omvårdnad, en 
del träning, en del medicinsk behandling som vårdbiträdena har 
kompetens att klara, så det vi egentligen kallar hemsjukvård är 
traditionellt lite sjukvård." 

"Om man ser att hemsjukvård är beviljad, att det är någon form 
av rehabilitering, då ska man ha en viss plan och följa upp det 
här så att det verkligen görs av arbetsterapeuten och sjukgym
nasten, gåträning eller vad det kan vara och att man inte struntar 
i det där. Det tycker jag verkligen är viktigt att man försöker 
hålla på och motivera." 

Det finns olika målsättningar med behandlingen av den enskilde i dennes 
hem beroende på den enskildes sjukdom, det kan vara både medicinsk 
rehabilitering men vanligast är dock medicinsk habihtering. Distriktslä
karnas ansvar för den medicinska bedömningen leder till den behandling 
som den enskilde patienten får. Följande exempel Ulustrerar några syn
punkter; 

"På vårdplanerna brukar det stå, vidhåller nuvarande förmåga 
så att de skall kunna bo hemma. Om man får en patient som får 
stroke med kvarvarande förlamning, om en sådan patient har 
vårdats tidigare med exempelvis en lätt förlamning så att han har 
kunnat gå. Men får han då en ny förlamning då är det en ny situ
ation, då är det inte så stor idé att träna benet som är lätt förla
mat utan då måste man kanske träna benet för att undvika kon
trakturer. Man måste anpassa det till det som är rimligt, men det 
är oftast anpassat." 

På frågan om lasarettet bedriver rehabihtenng blir svaret; 
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"Ja, till man når en viss nivå, och kan de då bo hemma då är de 
oftast maximalt färdiga. Kan de inte bo hemma då är det sjuk
hemmet. " 

"När jag tittar på gamla vårdplaner så tycker jag att ambitio
nerna var för höga, man förväntar sig inte bara att man skulle 
förbättra, är man klinikfärdig och har passerat rehabiliterings
avdelningen och skall placeras i hemmet då är det ju mest en un
derstödjande del. Visst kan vi ju skicka ut sjukgymnasten för att 
förebygga kontrakturer men framför allt instruera vårdbiträdena, 
men förbättra det kan inte vara målsättningen för hemsjukvår
den. Det är att ersätta det bortfall som finns och förhindra att det 
försämras, det är en rimlig målsättning och en bra målsättning." 

"Om det finns insatser så kan det ju vara insulingivning, och 
hålla koll på hur patienten mår, det kan vara bensår. Det kan 
vara, typ de som har haft stroke, att träna dom att antingen bli 
bättre eller åtminstone inte att de skall bli sämre. Dvs uppehåller 
den funktion de har." 

"Man kan lägga in en patient och träna upp, för det går ju inte 
att göra samma intensiva träning hemma som på ett sjukhus." 

Distriktsläkarna anser att målsättningen för sjukvården i hemmet är hu
vudsakligen medicinsk habilitering, inte medicinsk rehabilitering. Dis
triktsläkarna måste i sitt arbete bilda sig en helhetsuppfatming om pa
tientens Adl-funktioner, handikappets omfattning och funktionsinskränk
ning. De måste ta ställning om patienterna skall erhålla sjukgymnastik, 
eller arbetsterapi samt behov av medicinska insatser, omsorg och trygg
het. Distriktsläkarna anser att omsorgerna om äldre handlar till stor del 
om personhg omvårdnad som hjälp med morgon- och kvällshygien, toa
lettbesök och medicineringen. Distriktsläkarna anser att äldre som bor 
hemma inte så ofta är i behov av direkta medicinska insatser. Det är 
deras bedömningar av den enskildes hälsotillstånd som avgör vilken be
handling den enskilde skall ha. 

Distriktsläkarna anser dock att det är svårt att avgöra vad som är 
hemsjukvård och även omfatmingen av behandlingen. En distriktsläkare 
beskriver en situation som visar på svårigheterna att urskilja vad som 
skall anses vara hemsjukvård, det vill säga vad landstinget respektive 
kommunen skall ansvara för: 

"Egentligen är det svårt att säga vad som är medicinskt eller vad 
som är omsorg, det går som i ett. Om man bestämmer sig för att 
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Kalle bör gå till matsalen för att äta för att han behöver träna 
sitt dåliga knä. Han får en muskelträning och en social kontakt, 
man bryter den sociala isoleringen. Då är det både ett medicinskt 
inslag i det och något som hör omvårdnaden och trivseln till. 
Dom här gamlingarna är ju inte i något akut medicinskt tillstånd, 
det är ju väldigt stationära, det är som regel stationära förhål
landen eller långsamt försämrade." 

Landstinget har ett betalningsansvar (före Ädel-reformen) för de medi
cinska insatserna som den enskilde är i behov av. På frågan om det är 
mycket sjukvård, som omläggningar, kateterspolningar eller sjukgym
nastik inom hemsjukvården blir svaret från några distriktsläkare att: 

"Ja, det kan man säga är det lilla (dvs sjukvård, min anm.), det 
mesta är omvårdnad, till 99%. Många av de här sjukvårdande 
insatserna, om man tänker bensår och sådant där, det sköts ju av 
distriktssköterskan. Det är väl enklare omläggningar som de 
klarar av vårdbiträdena. Lite sådana här träning, sjukgymnast
erna ger ut sådana här program, det brukar vårdbiträdena få 
göra efter att ha fått instruktioner av sjukgymnasten. Det är en 
liten del, det mesta är nog ren omvårdnad." 

"Jag tycker inte att det är sjukvård om man blir gammal och svag 
men inte har någon direkt sjukdom Man kan inte vara ensam, 
behöver lite hjälp med mat, det är inte sjukvård. Men om män
niskan bryter benet och blir sängliggande, då är det sjukvård tills 
dess vi har fått de på benen igen. Jag är mycket tveksam till om 
insulingivning är sjukvård, det hävdar ju kommunen och vi har 
accepterat att det är sjukvård." 

Diskussioner om vad som är hemsjukvård respektive social omsorg fö
rekommer endast i ett fåtal ärenden, men det är dock en central fråga 
som diskuteras när de träffar representanter från kommunens hemtjänst. 
Det finns också skillnader mellan vårdcentralerna beroende på hur 
många äldre människor de har inom sitt upptagningsområde. Ju fler äldre 
och sjuka desto fler hemsjukvårdsärenden och desto fler diskussioner om 
hemsjukvård skall beviljas eher ej. 

Distriktsläkarna anser att personhg omvårdnad inte skall betraktas 
som en landstingskommunal angelägenhet. Några av distriktsläkarna sa 
direkt att de uppfattar att de är hberala i sin bedömning av hemsjukvård 
och anser att det är riktigt att kommunen övertar det ekonomiska ansva
ret för hemsjukvården. Enligt distriktsläkarna är hemsjukvård att jäm
ställa med omfattande personlig omvårdnad och mindre sjukvårdande 
insatser. När patienten behöver mera omfattande sjukvård som innebär 
en direkt behandlande åtgärd är det distriktssköterskan som utför sjuk-
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vårdsbehandlingen eller att patienten blir inlagd på sjukhus. 
Distriktsläkarnas kontakt med hemtjänstens personal sker i organise

rad form med hemtjänstassistenterna vid planerade hembesök hos den 
enskilde samt vid vårdplaneringskonferenserna. Distriktssköterskan har 
då tillsammans med hemtjänstassistenten utrett behovet av hemsjukvård 
före hembesöket hos den enskilde. När de gör hembesöket är avsikten att 
ta beslut om den tid som den enskilde anses vara i behov av. När de inte 
är överens med hemtjänstassistenterna om det skall vara hemsjukvård, 
sker diskussionen ofta efter hembesöket. Distriktsläkarens kontakt med 
hemtjänstassistenterna sker till största del på formell basis. När de får 
frågan vilka grupper de samarbetar med, är det ungefär halva gruppen 
som inte nämner vårdbiträden eller hemtjänstassistenterna. När de får en 
direkt fråga vilka hemtjänstassistenter som finns inom distriktet är det 
flera av distriktsläkarna som inte känner till namnen på hemtjänstassis
tenterna. Deras kontakter med hemtjänstassistenter och vårdbiträden går 
i huvudsak via distriktssköterskorna, den direkta kontakten är snarare 
undantag än regel. 

Distriktsläkarens kontakter med vårdbiträdet är ofta slumpmässiga 
och ej planerade. Det finns inget formellt forum där distriktsläkarna möt
er vårdbiträdena. När de träffar vårdbiträdena är det i första hand vid 
hembesöken. Andra tillfällen är när vårdbiträdena följer den enskilde till 
vårdcentralen. Distriktsläkarna menar att det ofta är ett vårdbiträde som 
är obekant med omsorgstagaren som kommer till mottagningen, och får 
därför inte alltid träffa det ordinarie vårdbiträdet. Distriktsläkarna 
betonar dock behovet av vårdbiträdenas vardagskunskaper. De menar att 
det trots allt är vårdbiträdena som har den konkreta kunskapen om den 
enskildes hälsotillstånd. Det är en kunskap som distriktsläkarna anser 
värdefull, särskilt när det gäller patienter som har svårt att beskriva hur 
de känner sig och hur det går att bo hemma. Några distriktsläkare poäng
terar betydelsen av att det ordinarie vårdbiträde följer med patienterna 
till vårdcentralerna, eftersom de behöver den kunskap som vårdbiträdena 
har om den enskilde. 

"Det har förändrats under den tid jag har jobbat, det är också 
den här respekten, värdet som man upplever i det jobb som vård
biträdena gör. Fastän dom har låg status så blir det ju viktigt att 
dom vet att det är ett viktigt jobb, att man måste vara rätt duktig 
också för att orka med det. Att de är mera delaktiga, och inte be
stäms över deras huvuden, vad som får göras utan att de också 
får vara med". 

Andra synpunkter som framkommer rör vårdbiträdenas utbüdning är att 
vårdbiträdena har för lite sjukvårdskunskaper och det hade varit bra om 
de hade haft undersköterskeutbildning. De betonar samtidigt att de 
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uppfattar vårdbiträdena som mycket duktiga och trots allt är det vårdbi
trädena som måste lösa de problem som uppstår i det enskilda hemmet. 

Uppfattningar om samarbetet 

På frågan om hur samarbetet fungerar mellan dem och kommunens 
hemtjänst anser alla att samarbetet mellan dem och hemtjänstens perso
nal blev bättre när hemsjukvårdsavtalet trädde i kraft. Rutinerna kring 
ansökningarna blev också enklare. Avtalet innebar att den enskilde fick 
rätt till hemsjukvård när de har bortfall av minst två Adl- funktioner. 
Några exempel på bra situationer som distriktsläkarna anser vara ett 
fungerande samarbete kan illustreras med följande citat; 

"Jag kan som exempel berätta om en kvinna med tilltagande de
mens som jag träffat på mottagningen. Jag tog kontakt med an
höriga och distriktssköterska som gjorde ett hembesök. Vi pra
tade tillsammans med anhöriga, jag och distriktssköterskan tog 
kontakt med kommunen, som väldigt snabbt gjorde ett hembesök. 
Hon fick då hjälp hemma, distriktssköterskan hjälpte med medi
cinering och kollade blodtrycket och lite andra saker. Hon blev 
remitterad för en demensutredning ganska snabbt. Den sociala 
sidan fungerade, med tillsyn varje dag och hon fick hjälp med att 
ordna matfrågan." 

"Det betyder att vi har lätt att få tag på varandra vi har lätt i 
kommunikationen, vi har lätt att lösa problemen, där det inte blir 
några större motsättningar. Det tycker jag har varit det vikti
gaste att det inte har lett till några större kontroverser, inte har 
vi tyckt lika alla gånger. Det är ingen prestige från någon sida så 
har då jag känt". 

"En man som kom och var kanariegul i huden, han hade en tu
mör i bukspottskörteln. Han blev opererad, han har sedan tidi
gare haft en cerebral insult så han är svag på ena sidan, men när 
han kom hem då var han i dåligt skick. Där satte vi in hemsjuk
vård, han behövde ju hjälp med kläder, tvätt och han var så pass 
stor och tung så han behövde till och med dubbelbemanning på 
förmiddagarna. Vi beviljade det i princip direkt när han kom hem 
och sedan gjorde jag ett hembesök där ungefär 3-4 veckor sedan. 
Då hade han piggnat till och vi kunde direkt plocka bort ett 
vårdbiträde på en gång för att han klarade sig med endast ett 
vårdbiträde." 
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Det förekommer givetvis diskussioner om vad som är hemsjukvård re
spektive social omsorg. För trots ett skrivet avtal finns fortfarande 
oklarheter om vad hemsjukvård är. Några av distriktsläkarna anger att de 
uppfattar att kommunens personal har lättare att följa sina regler och 
bestämmelser. Det får som konsekvens att landstingets personal beviljar 
hemsjukvård trots att de anser att det inte är deras ansvar, för att den 
enskilde inte skall behöva få sämre vård. De tycker att sjukvården ser till 
människan och är mera omhändertagande. Distriktsläkaren uppfattar att 
de kan ha skilda uppfattningar i förhållande till kommunens personal om 
vem som skall ta ansvar för vården, kommunen eher landstinget. Exem
pel på det är; 

"Vi har haft ständiga kontroverser med kommunen när ELO-er-
sättningen skall utgå (ersättning från landstinget till enskilda som 
bor på ålderdomshem), när vi skulle analysera det här då var det 
så att vi hade helt olika kriterier över när ersättningen skulle 
utgå. Vi gjorde en bedömning över den enskilda patienten, den 
här patienten är så pass dålig och behöver så pass mycket hjälp 
och därför borde patienten vara på en sjukhemsavdelning. Men 
vi hade en känsla av att kommunen resonerade att hade de en 
personalstyrka och för att behålla den här personalstyrkan så 
måste man ha si och så många ELO-patienter." 

"Mitt senaste problem, det var en gammal tant som var helt senil 
dement, som var sängliggande. Hon hade så mycket hjälp att de i 
princip satt och övervakade henne. Henne ville jag ha in på bo
ende för senil dementa. För vi har ju en viss budget för hemsjuk
vården och överskrider vi den då tas ju det från något annat." 

"Det som är oklart, det är ju det här om dom är gamla och 
skröpliga, men egentligen klarar sig men dom är ensamma och 
anhöriga är ängsliga och vill ha lite extra tid. Då vill inte 
kommunen ställa upp om det inte är hemsjukvård. Där säger vi 
att det inte är hemsjukvård, och sådana ärenden kan vara väldigt 
svåra. Kommunen ställer upp på den sociala biten, dom tar ingen 
tillsyn, det tycker vi inte är sjukvård och det är det ju inte heller. 
Så där har vi väl haft lite olika uppfattningar men oftast har vi 
kommit sams, som regel." 

De problem som framkommer av dessa citat, handlar delvis om att det är 
olika huvudmän med olika kompetenser som ansvarar för omsorgerna 
till den enskilde. Distriktsläkarna ser det medicinska tillståndet som 
centralt för sitt arbete medan kommunen i sin kontakt med landstinget 
markerar sitt sociala och ekonomiska ansvar. Distriktsläkaren har till 
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uppgift att ta ställning till om patienterna behöver hemsjukvård på grund 
av sitt hälsotillstånd medan distriktssköterskorna och hemtjänstassi
stenterna är de som diskuterar och värderar om det skall vara 
hemsjukvård. När distriktsläkaren tillsammans med distriktssköterskan 
och hemtjänstassistenten åker ut på hembesök till den enskilde för att ta 
beslut om hemsjukvård har distriktssköterskan och hemtjänstassi
stenterna redan diskuterat sinsemellan om behov av hemsjukvård finns. 

Det är distriktsläkarna som definierar vad som är sjukvård och vilken 
behandling som patienten är i behov av. Det är vårdbiträdet som skall ge 
omsorg till den enskilde efter läkarens ordination och distiktssköterskans 
anvisningar. Distriktsläkaren kontaktar inte vårdbiträdet direkt för att 
förklara den behandling den enskilde skall ha, följande citat visar hte på 
problematiken: 

"Det är viktigt att vårdbiträdena är motiverade, för annars går ju 
irritationen ut över de som är nära. Vi kan säga det en gång 
(syftar på behandlingen, min kommentar) men sedan försvinner 
vi. Ibland får man ju också backa, man måste kunna diskutera 
det där och hitta en lösning som är rimlig, det är klart vi kanske 
ibland gör fel. Vi tycker att så här är det liksom och det är ingen 
betydelse hur man gör och då kan det ju bli fel och då måste man 
ta till en kompromiss." 

"Ett fall var där en man behövde en splint, det tycker jag inte är 
sjukvård, utan vanligt humant socialt beteende som en anhörig 
skulle klara. Därför ansåg jag att det inte var hemsjukvård, men 
då vägrade kommunens folk fatt hjälpa honom, min kommentar) 
och han blev utan sin splint. Jag fick ge mig, inte av medicinska 
skäl utan av humanitära skäl, där hade vi en diskussion där jag 
tyckte att kommunen handlade fel. När det kommer till kritan blir 
det alltid den landstingsanställde som får ge vika, kommunen går 
striktare efter regler, jag tror att det är så, så upplever jag det." 

Den här situationen har en hemtjänstassistenten också tagit upp. Hon 
menade att mannen ifråga hade haft hemsjukvård tidigare och kom från 
lasarettet med denna sphnt och att det således var en sjukvårdande insats 
som var ordinerad från lasarettet. Distriktsläkaren bedömde att det inte 
var hemsjukvård och avslog hemsjukvårdsansökan. Hemtjänstassistenten 
gjorde en annan bedömning och visade det genom att ta bort de timmar 
som gällde sjukvårdsinsatsen. 

I denna situation har kommunens personal bedömt att en sjukvårdsin
sats inte kan åläggas kommunen bara för att distriktsläkarna anser att det 
är kommunens åtagande. Resultatet bhr att när landstingets personal inte 
beviljar hemsjukvård för att hjälpa den enskilde med denna splint uteblir 
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hjälpen. Det handlar i stor utsträckning om oklara regler om vem av hu
vudmännen som skall ta ansvar för vad? I detta fall är det sjukhuset som 
ger ett besked och distriktsläkaren som ger ett annat. Hemtjänstassi
stenten går i detta fall på vad hon anser är mest fördelaktigt för den en
skilde och för kommunen, nämhgen sjukhusets beslut. Det handlar i lika 
hög utsträckning om att det finns oklarheter mellan sjukhusets personal 
och distriktsvårdens personal likväl som mellan landstingets och kom
munens personal om vilka regler som gäller. 

Hemtjänstassistenterna har makt att ändra insatserna till att gälla en
dast sociala insatser. De kan underlåta att bevilja vårdbiträdestimmar för 
sjukvårdande behandlingar om de bedömer att det är landstingets an
svarsområde. Hemtjänstassistenterna kan påverka genom att kommunens 
personal arbetar konkret i det enskilda hemmet och är också skyldiga att 
följa vissa fastställda administrativa rutiner och politiska direktiv. När 
distriktsvården och sjukhusets personal är överens om vilka medicinska 
insatser den ensküde är i behov av hamnar inte kommunen i en val
situation och landstingspersonalens bedömning och beslut blir avgör
ande. När sjukhusets personal och distriktsvårdens personal går ut med 
olika beslut om behandling tül samma patient öppnar de möjligheten för 
kommunens personal att välja det ekonomiskt mest fördelaktigaste för 
kommunen och patienten. 

Distriktsläkarna har dock sin medicinska auktoritet och har den hög
sta medicinska utbildningen. De har det yttersta ansvaret för medicinska 
frågor och vilken typ av behandling som den enskilde behöver i det en-
sküda hemmet. Det är trots allt distriktsläkarna som i sista hand beslutar 
om den ensküde har rätt till hemsjukvård. De beslutar i sista hand vad 
distriktssköterskan skall göra hos den ensküde och distriktssköterskan 
kan i sin tur delegera sjukvårdsbehandlingar till vårdbiträdet. Det visar 
sig inte minst i följande faU som en distriktsläkare beskriver; 

"Vårdbiträdena hade slagit larm, hon (patienten, min kommen
tar) bara låg och var inaktiv och det hände att hon orenade med 
avföring Men då visade det sig att hon hade slarvat med medi
cinen, så när distriktssköterskan delade medicinen i dosett då 
började det där ordna till sig. Men då hade anhöriga uttryckt ön
skemål att vårdbiträdena skulle titta till henne på eftermiddagen 
så att de skulle känna sig tryggare, men det är ju många gamla 
som skulle behöva tillsyn på eftermiddagarna så att de skulle 
känna sig tryggare, så det kan man ju inte bevilja hemsjukvård 
för. Så jag har skickat en remiss för en allmän utredning, en de-
mensutredning. Så då får vi vänta tills dess utredningen är klar 
om det finns något som man kan sätta in direkt i hemmet för akti
vering, då är det ju en fråga om hemsjukvård." 

Min följdfråga var vad hände sedan? 
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"Vi" kom överens om att avvakta hemsjukvård, tills dess utred
ningen skulle bli klar och distriktssköterskan delar medicin en 
gång i veckan. Hon har ju vårdbiträdena för matlagning och 
städning och det fortsätter hon med." 

Det här är samma situation som en hemtjänstassistent tidigare har 
beskrivit (se sid. 180). Hemtjänstassistenten uppgav att hon lät vårdbiträ
det vara kvar hos den ensküde med oförändrad tid samt stod för kosma
den i avvaktan på vad utredningen skulle visa. I denna situation ställdes 
inte sjukhusets bedömning mot distriktsvårdens som i det tidigare 
beskrivna fallet utan här gjordes en särskild medicinsk utredning över 
vad den ensküde patienten var i behov av. I detta fall samarbetar di
striktsvården och sjukhusvården i utredningen av den enskildes medicin
ska stams. 

De här två fallen beskriver två olika strategier som hemtjänstassis
tenter har använt sig av när de och distriktsvården har haft skilda upp
fattningar om behovet av hemsjukvård. Tillvägagångssätten har varit 
olika, den första hemtjänstassistenten minskade tiden för att visa att det 
fanns ett reellt sjukvårdsbehov medan den andre hemtjänstassistenten 
behöll tiden därför att hon litade på att den medicinska utredningen 
skulle ge henne rätt. Målsättningen för dem bägge var dock att dels 
klargöra vilken av huvudmännen som skuUe ansvara för vad, samt ge 
den enskilde den omsorg de behövde. 

För distriktsläkarna handlar samarbetsproblemen mellan dem och 
kommunen om vad som är hemsjukvård respektive social omsorg? Di
striktsläkarna upplever detta som problem som påverkar samarbetet, men 
de anser inte att det påverkar vården av den enskilde. Den enskilde får 
alltid sin vård, oavsett om de bägge huvudmännen strider om vem som 
skaU ta det ekonomiska ansvaret. 

Sammanfattning 

Distriktsläkarna har det yttersta ansvaret för de medicinska insatserna 
som sker i hemmen och på de kommunala institutionerna. De är skyldiga 
att ställa diagnos och ordinera den behandling den enskilde behöver för 
sin hälsa. De definierar vilken psykisk och fysisk hälsa den enskilde har 
samt ordinerar medicin, sjukgymnastik och terapi. Det är läkarna som 
bestämmer om fortsatt medicinsk utredning. Deras ansvar som distrikts
läkare är att skaffa sig en helhetsuppfatming om den enskilde patientens 
hälsotillstånd som innebär att hjälpa den enskilde med rätt behandling 
och tül ett boende som är anpassat till den ensküdes omsorgsbehov, som 
exempel demensboende eher gruppboende. Distriktsläkarna och läkarna 
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vid sjukhusen bestämmer när den enskilde skall ha medicinsk rehabilite
ring eller medicinsk habilitering i hemmet eller på kommunala institu
tioner. Distriktsläkaren anser att god hemsjukvård är medicinsk habihte
ring, i undantagsfall medicinsk rehabihtenng och då under en kortare tid. 
När patienten skall medicinskt rehabihteras då är det ofta distriktssköter
skan som gör den behandlingen. 

Distriktsläkarens kontakt med hemtjänstassistenterna och vårdbiträ
dena sker huvudsakligen via distriktssköterskorna. Deras position i yr
keshierarkin gör också att deras kontakter med kommunens hemtjänst 
mera riktar sig till områdeschefer som har en jämbördigare ställning till 
distriktsläkarna ur besluts- och makthänseende. Deras arbete är avgrän
sat mot i viss mån både distriktssköterskorna men kanske främst mot 
kommunens hemtjänstassistenter och vårdbiträden. Om man hårdrar de
ras uppfatmingar om samarbetet med kommunens hemtjänst så anser de 
att samarbetet fungerar när det inte föreligger oklarheter från kommu
nens hemtjänstpersonal om vad som är hemsjukvård och när hemtjän
stens personal är mindre byråkratiska. Det finns dock alltid enskilda pa
tienter som är svåra att diagnostisera och då kan det bli diskussioner 
mellan dem och kommunen. De anser däremot inte att den enskilde pa
tienten får sämre vård på grund av att det finns skilda uppfattningar 
mellan de bägge personalgrupperna. 

I organiseringen av hemvården har läkarna den yttersta makten att be
stämma över vården, deras rätt att i princip besluta över liv och död ger 
dem den fullständiga kontrollen över verksamheten oavsett om den sker 
på kommunens institutioner, i hemmet eher på landstingets institutioner. 
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DEL IV 

10. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det övergripande syftet med denna avhandling har som nämnts i inled
ningen varit att beskriva och analysera mötet mellan personalgrupperna i 
de två organisationerna - primärkommunens hemtjänst och landstingets 
primärvård - som enligt de politiska målsättningarna skall samarbeta i 
det "nya öppna vårdarbetet" i omsorgerna om äldre och handikappade. 

Samtidigt har avsikten också varit att studera de två organisationerna 
var för sig för att begriphggöra i vilken utsträckning och på vad sätt 
mötena mellan personalen ur de två verksamheterna påverkas av att de 
kommer från två skilda organisationer med sinsemellan olikartade verk
samheter. 

Det är tre teman som kommer i tur och ordning att stå i centrum i 
denna sammanfattande del. För det första de båda organisationernas ut
veckhng och deras olika målsätmingar samt deras personalgruppers 
olika utbildningar och kompetens. För det andra hemvårdsarbetets mål
sättning och arbetsuppgifter. För det tredje själva mötet mellan de olika 
personalgrupperna, vad de samarbetar om och hur samarbetet fungerar. 

Webers tes är att människors handhngar först blir meningsfulla när man 
föstår deras allmänna uppfattning om tillvaron. Weber använder sig av 
begreppet rationalitet och rationaliseringsprocess i sin analys av det mo
derna samhället. För Weber sker det en samhällsutveckling som innebär 
att samhällets organisationer och institutioner organiseras efter en mål-
rationell modell. Det rationella förhållningssättet påverkar och får även 
konsekvenser för våra sociala relationer. 

Weber anger två olika innebörder av begreppet rationalitet. För det 
första det Weber betecknar som en samhällelig process. Det pågår en 
samhällsprocess som avser att teoretiskt begriphggöra vad som sker i 
samhället. Det här innebär att människorna frigör sig från magi och 
okunnighet genom att skapa lagar och begrepp om den fysiska världen. 
Den ökande rationaliteten i samhället utvecklar ett förändrat förhåll
ningssätt hos människor, både vad det gäller deras tänkande och hand
lande. Den andra innebörden anger han som en individuell process där 
människors konkreta handhngar förändras till att bli mera rationella i 
meningen att människorna sätter upp praktiska mål och gör konkreta 
överväganden av vilka medel som behövs. Människorna blir alltmer kal
kylerande och planerar sina handlingar genom att försöka välja rätt me-
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del för att nå vissa uppställda mål. 
Weber skiljer dessutom mellan vad han kallar materiell och formell 

(eller teknisk) rationahtet. Det förra betyder i vad mån handlingars re
sultat överensstämmer med människors behov och det senare att med 
tillgängliga medel nå ett mål så snabbt som möjhgt. Detta representerar 
olika förhållningssätt för de som arbetar i en byråkratisk administration. 

Den byråkratiska administrationen är ett uttryck för en organisations
form som bland annat en modern politisk demokrati har. Den politiska 
(indirekta) demokratin behöver för att kunna genomföra politiska beslut 
en administration och det har bhvit den byråkratiska administrationen 
som har byggts upp i den stathga och kommunala verksamheten. Den 
byråkratiska administrationen är systematisk och genomför beslut efter 
fastställda regler. Weber anser att byråkratisk administration är en for
mell procedur som sker med opersonlighet och en sakkunskap utan in
blandning av känslor. Byråkratin uppnår inte nödvändigtvis de politiska 
målen men de uppnår vad Weber kallar en formell rationalitet, det vill 
säga regler och bestämmelser följs på ett likvärdigt sätt oavsett ärende. 

En utveckling mot byråkrati är något som gäller i högsta grad för offent
ligt arbete. Det har skett en omstrukturering av hemvården från en rela
tivt småskalig verksamhet till en byråkratisk administration. Vården och 
omsorgerna har institutionaliserats i organisationer mot ett mål-medel 
rationellt förhållningssätt. Människovårdande arbete innebär också ett 
värderationellt handlande men det är en rationalitet som kommer i andra 
hand och sätts i bakgrunden. Det är målen och medlen som är styrfakto
rer för organisationerna, men verksamheterna påverkas också av konkur
rens och maktutövning. Den enskilde som behöver hjälp frän de båda 
organisationerna landstingets primärvård och kommunens hemtjänst, 
möter två administrativa verksamheter som bägge var för sig är upp
byggda enhgt ett byråkratiskt förhållningsätt. Det finns dock skillnader 
mellan de bägge organisationerna som får konsekvenser främst för de 
bägge personalgrupperna men i sin yttersta konsekvens även för den en
skilde omsorgstagaren. 

Socialt arbete skiljer sig från sjukvårdsarbetet bland annat ifråga om 
lagstiftmngens roll. Tjänstemännen inom socialförvaltningen måste följa 
lagstifmingen i större utsträckning än vad läkaren och sjukvårdspersonal 
behöver göra. Målsätmingen för hemvården är att ge äldre och handi
kappade god hemsjukvård och social omsorg i det egna boendet. Det 
centrala är socialt bistånd och medicinsk habihtering. Hemvården är or
ganiserad enhgt vissa byråkratiska principer. Den byråkratiska adminis
trationen kännetecknas av opersonliga regler och bestämmelser och att 
beslutsfattandet är centraliserat. Inom hemvården har besluten delegerats 
till respektive ansvarig hemtjänstassistent. Hemtjänstassistenterna har till 
uppgift att utreda, administrera, organisera och leda arbetet inom hem
vården, medan vårdbiträdena arbetar med det konkreta omsorgsarbetet. 
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Utvecklandet av opersonliga regler inom en organisation betyder att en
skilda tjänstemän har ett avgränsat ansvarsområde och enbart tar ansvar 
för de konsekvenser deras egna beslut får. Kontrollen av verksamheten 
blir däremot begränsad för samhällsmedlemmarna eftersom reglerna be
stäms av politiker. Centraliseringen av besluten medför dock att vårdbi
trädena skyddas mot personliga påtryckningar från dem som berörs av 
besluten, de kan hänvisa tih tjänstemännen som ansvarar för besluten. 
Hemtjänstassistenterna kan i sin tur hänvisa till politikerna och hävda att 
det är de som tar de övergripande besluten och anger riktlinjerna för 
verksamheten. På så sätt skapas en organisation där personligt ansvar i 
princip inte behöver existera och vi får en verksamhet som blir rationell 
när det gäller att fullfölja organisationens regler och bestämmelser. Den 
kommunala hemtjänstorganisationen anpassas till att bli en byråkratisk 
administration för att formella riktlinjer och bestämmelser skall kunna 
fullföljas enligt ett korrekt förfaringssätt. Frågan är om det inte blir 
medlen som står i centrum för uppmärksamheten och det som glöms bort 
är de konkreta omsorgerna till de enskilda? 

Sjukvården är också i hög grad organisatoriskt präglad av en byråkra
tisk administration, exempelvis vid planeringen av patienters besök både 
till läkare och distriktssköterska. Patienten kontaktar vanligtvis en lä
karmottagning för att beställa tid hos en läkare, det finns dock på vissa 
vårdcentraler försök med så kallade öppna mottagningar på förmiddagen 
där patienten inte behöver ringa före besök. Distriktssköterskorna har på 
liknande sätt organiserat sin mottagningsverksamhet och patienten har 
möjlighet att under vissa fastställda tider besöka eller ringa distriktsskö
terskorna. 

För läkaren är vetenskap och beprövad erfarenhet överordnat i pa
tientarbetet, vilket i sin förlängning inte ger exakta ramar för hur patien
ten skall bli behandlad eher botad. Det medför att vid en överklagan vä
ger läkarens bedömning, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, 
tyngre än lagen. Den enskildes möjligheter att genom överklagan få en 
ändring tih stånd är större inom den kommunala verksamheten än inom 
sjukvården. 

De två verksamheternas respektive lagstiftning tydliggör att det är lä
karnas profession som dominerar över det administrativt definierade 
verksamhetsområdet. Orsaken går att söka i det faktum att Hälso- och 
sjukvårdslagen domineras av konstituerande regler, det vill säga regler 
om vem som får bedriva sjukvård och vilken fördelning som råder mel
lan det administrativa och det medicinska ansvarsområdet (Åström 
1988). Målet för sjukvården är att genom behandling bota patienten så 
långt det är möjhgL Målet styr verksamheten och resultatet bedöms efter 
hur målet har uppfyllts. Socialtjänsten har både ett myndighets- och ett 
individrättsligt perspektiv. Det är professionell medicinsk kunskap som 
dominerar över både sjuksköterskornas omvårdnadskunskap och social
tjänstemännens sociala kunskap. Det är läkarna som i sin profession har 
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makten att definiera vad som är medicinska problem. Distriktssköterskan 
och sjuksköterskan har att följa läkarens ordination. Det är därför i första 
hand medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet som blir vägledande 
för deras arbete. De kan ta egna beslut men det begränsar sig till att gälla 
råd och information om sjukdomstillstånd och ett förebyggande hälsoar
bete. 

Landstingen arbetar både för att utveckla sjukvårdsarbetet, främst då 
med olika tekniska medel och metoder men också för att minska behovet 
av sjukvård. Det här innebär att det finns olika målsättningar för olika 
verksamheter. Den förebyggande hälsovården har tih uppgift att arbeta 
förebyggande, det vill säga lära människor hur de skall sköta sin hälsa 
för att inte bh sjuka. Den andra målsätmingen för sjukvården avser att 
behandla och bota sjukdomar samt lindra sjukdomssymtom. Det är nu
mera primärvården som organisation som skall stå för den utveckling 
som skall leda tih att vi människor blir friskare och bättre kan ta hand 
om oss själva. Hälso- och sjukvårdens utveckling anpassas till både en 
medicinsk teknisk utveckling, då i första hand akutvårdsmodellen och en 
förebyggande hälsovården, vars modell ännu inte har funnit sin form. 
Den risk som förehgger är att det bhr medlet, i detta fall primärvården, 
som står i centrum för uppmärksamheten, inte målet som är människor
nas hälsa. 

Hemvårdens utveckling skall ses mot bakgrund av bland annat ett ratio-
nahseringsperspektiv, där organisationens historia och mål är centralt. 
Andra faktorer som påverkar organisationen är yttre faktorer som eko
nomi, politik, lagstiftning och andra organisationers handlande. 

Landstingskommunerna och primärkommunerna har med sina ansvar 
för skilda offendiga verksamhetsområden var sin stab av personal med 
sinsemellan olika utbildningar och kompetenser. Dessa båda organisa
tioner har skilda organisationsformer och sküda målsättningar för sina 
respektive verksamheter. Landstingen är uppbyggd enhgt ett hierarkiskt 
system, där beslutandefunktionen och budgetansvaret är förlagt till 
högste tjänstemannen eller de medicinskt ansvariga inom organisationen. 
Landstingen styrs av en politisk nämnd men det inverkar inte i någon 
högre grad på relationen mellan patienten och läkaren, det är den medi
cinska kompetensen som bestämmer deras inbördes relation. Det finns 
ett tydligare inslag i deras administrativa system av vad Abrahamsson 
(1975) kallar en mekanistisk struktur i jämförelse med hemvårdsarbetets 
administrativa organisering. Den primärkommunala organisationen är 
inte i samma utsträckning som en sjukvårdsorganisation hierarkiskt upp
byggd utan tjänstemännen i mellanposition har en relativ självständighet 
i sin yrkesutövning och har ett administrativt system som har likheter 
med vad Abrahamsson kallar det organiska systemet. De överordnade 
tjänstemännens makt gäller mera formella rutiner och formell organisa-
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tion än själva arbetets innehåll. Beslutandefunktion och budgetansvar har 
delegerats till tjänstemännen i mellanposition. Tjänstemännen inom 
hemtjänsten arbetar efter politiska och administrativa riktlinjer, men har 
samtidigt egen beslutanderätt i olika frågor som har delegerats från den 
pohtiska nämnden, socialnämnden. Hemvårdens administrativa organi
sationen har dock utvecklats från en småskalig verksamhet mot en tydli
gare byråkratisk och hierarkisk administration som har inneburit stora 
likheter med sjukvårdens organisering av sin verksamhet, det vdl säga en 
mekanistisk administrativ struktur. 

Ramlagstiftningen utgör ett försök från staten att förändra den kom
munala verksamheten. För att uppväga de nackdelar som tidigare lag
stiftning medförde för social- och sjukvårdsverksamhet beslutade staten 
att ramlagstifming skulle gälla inom vissa områden. Den lagstifming 
som tidigare reglerade bland annat social verksamhet var mera precise
rad och blev av den anledningen snabbt inaktuell. För att försöka ge 
större utrymme för de förändringar som sker i samhället anges numera i 
stället ramar som inte detaljreglerar social- eller sjukvårdsverksamhet. 
Ramlagstifmingen innebär teoretiskt att kommunerna har ett större in
flytande över tillämpningen men det innebär också att klienterna ges en 
ökad möjlighet att överklaga besluten till länsrätt, kammarrätt och rege
ringsrätt. Handlingsutrymmet kan begränsas för kommunerna av preju-
dicerande domar. Nackdelen är dock att ramlagstifming kan leda till 
tjänstemannastyre genom att ramlagstifmingen ger utrymme för skilda 
tolkningar av sociallagstifmingen. 

Hemvårdsarbetet är tydligen det som Ingalill Eriksson (1989) benäm
ner ett Svarte Petter-område, omsorgsarbetet ses inte som ett attraktivt 
och statusfyllt arbetsområde. Det visar sig bland annat när den socialt 
utbildade personalen och sjukvårdspersonalen strider om olika ar
betsuppgifter. Det man strider om att få är de arbetsuppgifter som ligger 
närmast den medicinska professionen. De två gruppernas möjligheter att 
definiera vad som är deras territorium och arbetsuppgifter skiljer sig 
dock avsevärt. 

Hemtjänstassistenterna styrs i hög utsträckning av pohtiska direktiv 
och socialtjänsdagen i sin yrkesutövning. De har också två skilda yr
kesroller, dels en omsorgsroll, där de skall ansvara för den enskildes 
hälsa, dels en utredande och kontrollerande roll som innebär att de som 
representanter för en myndighet skall utreda och besluta om biståndsin
satser samt kontrollera ifall de behövs. Hemtjänstassistenternas arbete 
har specialiserats mot ett tydligare inslag av samhälls- och beteendeve
tenskaplig vetenskap, det kan jämföras med ålderdomshemsförestån
darna som hade både en sjukvårdsinrikming och en socialvårdsinriktad 
utbüdning. Vårdbiträdena är i sin tur underställda hemtjänstassistenterna. 
Deras arbete är delvis specialiserat men utgörs dock i hög grad av var
dagligt hushållsarbete. Deras arbete är att ta hand om och se till att den 
enskilde fungerar i sin hemmiljö både socialt och medicinskt. Både 
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hemtjänstassistentema och vårdbiträdena har arbetsuppgifter som kan 
överföras på andra yrkeskategorier. De har också formellt en lägre och 
kortare utbüdning i jämförelse med distriktssköterskor och distriktslä
kare. 

Distriktssköterskorna är sedan 1958 legitimerade, vilket betyder att 
ingen annan yrkesgmpp kan tiUsättas på en distriktskötersketjänst. Deras 
arbetsuppgifter kan dock omfördelas tiU andra gmpper inom sjukvården. 
Distriktssköterskorna har en relativ självständighet i sin yrkesutövning, 
men är beroende av distriktsläkarna eller annan läkare för att kunna full
följa sitt arbete. De är underställda läkarna i sin yrkesutövning. Läkaryr
ket är en profession i den meningen att läkarna är legitimerade och att 
ingen annan yrkesgmpp kan tillsättas som läkare eller mot deras vilja 
överta deras arbetsuppgifter. Läkarna bestämmer i hög grad vad som är 
deras arbete och hur det skaU utformas. Det är läkarna själva som defi
nierar det egna yrkesområdet, inte någon annan yrkesgmpp. De har 
också ett erkännande från staten och samhället som definierar dem som 
den gmpp som har makten att bestämma vad som är sjukvård. Deras 
kunnande är uppbyggt kring medicinsk vetenskap och beprövad erfaren
het. 

Av de olika personalgrupperna är det sjukvårdspersonalen med sitt 
formaliserade kunnande och sin kompetens som dominerar relationen 
mellan de bägge organisationemas personalgrupper. Det är trots aUt den 
medicinska personalen, främst läkarna som bestämmer vad som är medi
cinska "problem" och vad som därmed faUer utanför får socialtjänsten 
ansvara för. 

Det är svårt att förhåUa sig ansvarsrationell i en byråkratisk admini
stration, det vill säga att människor ses som ett mål i sig och inte ett me
del, det får konsekvenser både för den enskilde som är i behov av hjälp 
men också för den arbetstagare som skall följa gällande regler och be
stämmelser. Det visar inte minst Ahme (1989) som pekar på att byråkra
tier i aUmänhet inte avser att medvetet försvåra för de människor som 
behöver deras tjänster men att regler kan tolkas hårdare eller mindre hårt 
av olika tjänstemän. Alla regler och bestämmelser går inte att skriva så 
exakt att det sker en likvärdig bedömning oavsett vilken tjänsteman som 
handlägger ärendet. 

Det målrationeUa förhåUningssättet är centralt inom de byråkratiska 
administrationerna. Arbetet i socialtjänsten och sjukvården är dock inte 
direkt jämförbart med till exempel försäkringskassans eller skattemyn
dighetemas arbete. Sjukvårdsarbete och hemvårdsarbete medför ett an
nat arbetssätt än ett renodlat byråkratiskt förhåUningssätt. Deras arbete är 
att tillgodose behov för den enskilde, som innebär ett ansvarsrationellt 
förhållningssätt. Byråkratisk administration utesluter inte automatiskt ett 
ansvarsrationeUt förhållningssätt, men den byråkratiske tjänstemannen 
har dock tiU uppgift att följa vissa fastställda bestämmelser för att uppnå 
organisationens mål, handlandet tenderar till att bli målrationellt snarare 
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än ansvarsrationellt. Det är målet för verksamheten som blir det centrala 
inte den enskildes behovstillfredsställelse. Det här är skilda mål som kan 
leda till en konflikt för den enskilde tjänstemannen. 

Arbetet med äldre och handikappade har i alla tider utförts av kvin
nor, tidigare privat och oavlönat och i dag offentligt och avlönat. Det är 
därför av stor vikt att ge en bakgrund till varför dagens offentliga om
sorgsarbete har utvecklats till ett typiskt kvinnoyrke. Avsikten med att 
lyfta fram ett könsteoretiskt perspektiv är inte att analysera orsakerna till 
mäns och kvinnors skilda förutsättningar i det offentliga arbetet, det 
finns varken material eller utrymme för det inom avhandlingens ramar. 
Målsätmingen med denna studie är inte att studera hemvårdsarbetet i sig 
utan tyngdpunkten hgger på relationen mellan olika personalgrupper i 
två olika organisationer. Det könsteoretiska perspektivet är dock intres
sant mot bakgrund av att det synhggör att människovårdande arbete ut
vecklar en viss arbetsorganisation när majoriteten är kvinnor och att ar
betet i sig är sprunget ur oavlönat arbete som traditionellt och historiskt 
är ett kvinnoarbete. Vid en studie av samverkan mellan olika yrkesgrup
per i omsorgsarbetet, oavsett om samverkan sker huvudsakligen mellan 
kvinnor, måste det förstås utifrån ett könsteoretiskt sammanhang. Hem
vårdsarbetet har utvecklats till en byråkratiskt administrativ organisation 
med en hierarkisk organisationsstruktur, där majoriteten av cheferna är 
män. 

Hemvårdsarbetet har traditionellt och historiskt utvecklats till ett 
kvinnoarbete. I och med att kvinnor i alla tider har tagit ansvar för vård 
och omsorg om barn, gamla och sjuka, samt organisatoriskt har varit un
derordnade har kvinnorna byggt upp en kunskap och ett förhållningssätt 
som skiljer sig från den instrumenteUa rationaliteten. Det oavlönade 
hemarbetet har dock inte varit opåverkat av den målrationalitet som har 
präglat utvecklingen av vårt välfärdsamhälle (Jfr Myrdal 1934). Kvin
nornas kunskaper om omsorg skapar förutsätmingar och möjligheter till 
att de i första hand rekryteras till verksamheter som organiserar vård, 
omsorg och service till människor på låg- och mellanpositioner medan 
männen återfinns i de högre positionerna. Hemvårdsarbetet har blivit det 
Liljeström/Jarup (1983) kallar en kvinnofälla som bibehåller och repro
ducera den traditionella könsstrukturen mellan män och kvinnor. 

Det som sagts har pekat på att kommunernas sociala vård och lands
tingens sjukvård innebär olika förhåhningssätt. De bägge organisatio
nerna skiljer sig också åt när det gäller organisationsstrukturer, målsätt
ningar och arbetsprocesser vad gäller regler, befattningsbeskrivningar, 
ansvars- och auktoritetsförhållanden och befogenheter. Den medicinska 
vetenskapen ställs mot ett byråkratiskt administrativt förhållningssätt där 
den medicinska vetenskapen främst då genom läkaren har makten att 
definiera och bestämma över vilka som skall få sin vård i hemmet samt 
hur den skall vara. 
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Det här leder över tih avhandlingens centrala tema nämhgen mötet 
mellan personalen från de bägge organisationerna. Den pohtiska mål
sättningen för hemvården är att samverkan skall ske mellan de två orga
nisationerna för att dels samordna vuxenomsorgen och sjukvården till 
den enskilde och dels så effektivt som möjhgt umyttja de resurser som 
respektive organisation har. De begrepp som används i lagstiftning och 
bland politiker och planerar är begreppen samverka, samordna och sam
arbeta. Det är begrepp vars betydelse är att grupper eller individer till
sammans skall arbeta för att uppnå ett gemensamt mål. Begreppen sam
verkan och samordning används i detta sammanhang främst i lagstifming 
och i offentliga utredningar där innebörden ges en övergripande bety
delse. Begreppet samarbete används vanligtvis för att beskriva männis
kors konkreta arbete för att uppnå ett gemensamt mål. 

Samarbete är något relationellt som endast kan utövas när männis
korna arbetar tillsammans med andra. För att kunna samordna verksam
heten för äldre och handikappade krävs att den personal som är beroende 
av varandra möts för att diskutera och utbyta information. Samverka och 
samordna innebär att sjukvårdspersonal och hemtjänstens personal måste 
samarbeta. Landstingskommunerna och primärkommunerna organise
rade redan under 70- och 80-talet personalgrupper för att samordna om
sorgerna till äldre och handikappade. En arena där formellt samarbete 
sker är vårdplaneringskonferenserna som fanns i 93 procent av alla 
primärkommuner redan före Ädel-reformen (Berg och Sundström, 
1989). 

Det finns också i begreppet samarbete en analogi tih ett konsensus-
förhållande, som betyder att ha som mål att upprätta en enighet mellan 
individer och grupper. Det finns dock motsättningar i alla grupper som 
tar sig i uttryck på olika sätt, där orsakerna kan vara både strukturella 
och individuella. I organisationer fmns ofta en kollektiv kamp mellan 
grupper som delvis handlar om att öka sin makt, status eller sina materi
ella resurser. Detta utesluter inte att grupper även kan sluta sig samman 
för att uppnå ett gemensamt mål eller försvara sig mot ett yttre hot. 

I den offendiga sektorn finns det externt orienterade mål som fastsla
gits i lagar och förordningar och interna kommunala mål som de lokala 
politikerna har beslutat. Tittar man närmare på en viss arbetsgrupp så har 
dessutom varje enskild person ett individuellt mål med sitt arbete som 
tih exempel högre lön och bättre arbetsförhållanden. Det är mål som inte 
överensstämmer med organisationens officiella "produktionsmål". Det är 
alltid så att det i en organisation finns flera olika mål, både individuella 
och allmänna. Weber (1919/83) visar att det kan bli problem för demo
kratin om de enskilda statstjänstemännens individuella mål blir centrala 
för den byråkratiska administrationen, i första hand i en pohtisk organi
sation. Varje organisation har ett officiellt mål och det finns en makt
struktur i samhället som påverkar hur verksamheter är organiserade (jfr 
Sörensen 1983, Hirdman 1990). Men det fmns också en maktstruktur i 
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själva organisationen där kamp mellan grupper existerar. Målet för en 
verksamhet är till stor del externt orienterat i förhållande till verksam
heten medan makt är dels en intern process inom verksamhetsområdet, 
dels en extern process som återspeglar hur samhället har organiserat 
olika verksamheter. 

Utgångspunkten för studien är att sjukvårdspersonalen och den kom
munala hemtjänstens personal arbetar mot ett centralt beslutat mål. 
Kontakterna inom vård och omsorg mellan olika organisationer är en 
nödvändig förutsättning för att arbetet skall kunna genomföras. Det cen
trala är relationen till arbetsuppgiften snarare än hur relationerna funge
rar mellan personerna. Viktigt är hur samarbetet fungerar samt var och 
hur mötet sker mellan personalgrupperna i de två organisationerna. Cen
trala begrepp är samverkan, samordna, samarbete och möte. Som jag ti
digare har nämnt användes begreppen samarbete och möte vid intervju
erna. 

Mötet mellan personalgrupperna från de båda organisationerna 

Som ett led i att beskriva och förklara hur mötet och samarbetet fungerar 
behöver man ta reda på var personalen möts och vad personalen gör när 
den samarbetar samt kring vilka frågor detta möte sker. Det konkreta 
samarbetet mellan sjukvårdsutbddad personal och utbildad personal från 
socialtjänsten handlar framförallt om att komma överens om den enskil
des behov av sjukvårdsinsatser samt hur sjukvårdsinsatserna eller om
fattande omsorgsinsatser skall genomföras. För att den enskilde skall bli 
bevdjad hemsjukvård krävs att de har bortfall av minst två så kallade 
ADL-funktioner, vilket innebär att den ensküde inte kan klara några av 
följande moment, sin personhga hygien, av- o påklädning, toalettbesök, 
födointag eller har omfattande behov av sjukvårdsinsatser. Sjukvårdens 
personal och socialtjänstens personal tar kontakt med varandra när det 
uppstår en situation som kan leda tül att den enskilde antingen behöver 
enbart sjukvård eller sjukvård och sociala insatser. Kontakten etableras 
meUan sjukvårdens personal och socialtjänstens personal först när de an
ser att de har ett gemensamt ansvar för den ensküdes vård. Primärkom
munen har aUtid ett personalansvar för den omsorg som ges i de enskilda 
hemmen. 

För vårdbiträdena och hemtjänstassistenterna samt distriktsläkarna 
och distriktssköterskorna är det övergripande målet för hemvården att 
omsorgerna skall uppfylla målsätmingen att äldre och handikappade 
skall få vård och omsorg i sitt hem så långt det är möjligt mot bakgrund 
av den ensküdes omsorgsbehov. 

Var sker mötet mellan dessa personalgrupper? De fyra personalgrup
perna samarbetar framförallt på fyra olika arenor; via telefonkontakter, i 
den enskildes hem, i vårdbiträdeslokalen och vid vårdplaneringskonfe-
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renser. Det är på dessa "arenor" som de olika organisationernas perso
nalgrupper skall samverka och utveckla omsorgsarbetet i det enskilda 
hemmet. 

De är allihop beroende av telefonen för att kunna sköta sitt arbete. 
Telefonkontakterna är ett kommunikationsmedel som är viktigt vid in
formationsbyte medan kommunens personal och sjukvårdens personal 
samt vid samordning av hemvårdsarbetet. Distriktssköterskor och hem
tjänstassistenter har telefontider för allmänheten. Distriktssköterskorna 
informerar, instruerar och ger råd till vårdbiträden via telefonen. Hem
tjänstassistentema får via telefonen besked om nya omsorgstagare, de tar 
emot anmälan och påbörjar utredning om sociala insatser. Kontakterna 
med distriktssköterskorna handlar i huvudsak om att ge och få informa
tion om enskilda omsorgstagare samt överenskomma om gemensamma 
hembesök. Dessa två personalgmpper är i hög utsträckning beroende av 
inbördes telefonkontakter för att kunna sköta sitt arbete, främst för att få 
information men även för att ge information eller direktiv till andra per
sonalgmpper. 

Distriktsläkaren har i vissa fall fasta telefontider men det är mera 
vanligt att de ringer upp patienten efter personhg överenskommelse. 
Vårdcentralerna har mottagningssköterskor som tar emot tidsbeställ
ningar. Det är i första hand mottagningssköterskan som allmänheten 
kontaktar. 

Vårdbiträdena ger information för att andra befattningshavare skall 
kunna ta beslut, och när de får information är det för att kunna ge rätt 
omsorg tül den ensküde. Vårdbiträdena ringer i huvudsak tül distrikts
sköterskorna och då för att få information rörande den enskilde, eller för 
att meddela förändringar av den enskildes hälsotillstånd. 

Sammantaget utgör telefonen ett viktigt medel vid främst samord
ningen av omsorgerna tül äldre och handikappade. 

Det enskilda hemmet är den andra "arenan" där alla fyra personal
gmpper har tiUträde. Det är i de privata hemmen vårdbiträdena arbetar. 
De övriga tre personalgmppema gör hembesök när behovet av omsorger 
och sjukvård skall utredas och beslutas samt när beslut skall tas om hur 
hjälpen skall utföras. Distriktssköterskorna har dessutom till uppgift att i 
hemmen instruera och handleda vårdbiträdena. 

Den tredje "arenan" är vårdbiträdeslokalen som är vårdbiträdenas 
domäner. Där möts alla vårdbiträden på morgonen och övrig ledig tid, 
det vill säga när de inte arbetar hos enskilda, för att diskutera arbetet och 
komma överens om hur arbetet skall fördelas dem emellan. Det är där 
hemtjänstassistentema träffar vårdbiträden för att informera om perso
nalfrågor och omsorgsfrågor rörande enslrilda omsorgstagare. Distrikts
sköterskorna inbjuds till hemtjänstens informationsträffar som sker varje 
månad för att informera vårdbiträdena om olika medicinska problem, 
som diabetes, demenser, vård av svårt sjuka. Till vårdbiträdeslokalen 
ringer även omsorgstagare för att lämna meddelande. 
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Den fjärde "arenan" är vårdplaneringskonferenserna som håUs cirka 
4-6 gånger per år. De som deltar är alltid distriktsläkarna, distriktssköter
skorna samt hemtjänstassistenterna. Vårdbiträden deltar endast när de 
blir särskilt inbjudna. De ärenden som tas upp på dessa träffar är de be
hov som enskilda människor har av sjukvård, olika boendeformer, reha-
büitering, hjälpmedel och sjukgymnastik. Dessutom förekommer en hel 
del diskussioner kring vilken av de bägge huvudmännen som är ekono
miskt ansvarig för olika åtgärder rörande den enskildes omsorgs- alter
nativt boendeform. 

Det är på dessa fyra "arenor" som de fyra personalgrupperna möts. 
Vårdbiträdena är den personalgrupp som har minst tillgång tih de of
fentliga arenorna och mest tillträde till den privata, informella "arenan" 
det vill säga det enskilda hemmet samt till sin egen vårdbiträdeslokal. 
Vårdbiträdena har begränsade möjhgheter att själv välja den information 
de behöver. För att sjukvårdsverksamheten skall samordnas får vårdbi
trädena information och instruktioner av distriktssköterskorna över hur 
sjukvårdsinsatser skall göras. Vårdbiträdena i sin tur vänder sig till dis
triktssköterskorna för att få information om det händer något med hälso
tillståndet för den enskilde. 

Hemtjänstassistenterna har tillträde till alla fyra "arenor" men deras 
arbetsuppgifter begränsas i hög grad till att gälla information som de ger 
och får i närvaro av distriktsläkarna. Överenskommelser sker i huvudsak 
med distriktssköterskorna. Hemtjänstassistenterna har tül uppgift att 
samordna och organisera de olika mötena mellan främst vårdbiträdena 
och sjukvårdspersonalen. 

Distriktssköterskorna har tillträde tül alla fyra "arenor" men kommer 
dock vanligtvis tül vårdbiträdeslokalen först efter inbjudan. Distrikts
sköterskorna tar kontakt eller blir kontaktade av hemtjänstassistenterna 
för att komma överens om hembesök till en enskild som ansöker om 
hemssjukvård eller är i behov av sjukvårdsinsatser. Distriktsköterskorna 
och hemtjänstassistenterna gör gemensamma hembesök och utreder till
sammans omsorgsbehovet, i vissa fall är det dock distriktsläkaren som 
formellt undertecknar hemsjukvårdsansökan. 

Distriktsläkarna i sin tur väljer själva när och om de vül besöka 
hemmet och vilka de önskar träffa. De har en större valfrihet att välja de 
arenor där de kan möta hemvårdens personal, något som också gäller för 
distriktssköterskorna. Distriktsläkarna har huvudsakligen distriktssköter
skan som sin samarbetspart i frågor som rör sjukvård tül enskilda boende 
i sina hem. De har en begränsad kontakt med hemtjänstassistenterna. De 
möter dem i första hand vid vårdplaneringskonferenser men också i 
samband vid hembesök till ensküda men då tillsammans med distrikt
sköterskorna. Distriktsläkarnas kontakter med hemvårdens personal är i 
huvudsak uppbyggda kring formella sammanhang, de informella kon
takterna med hemtjänstens personal sköter distriktssköterskorna. Dis
triktsläkarnas kontakter med vårdbiträdena planeras inte utan sker hu-
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vudsakligen i samband med att patienterna besöker vårdcentralerna och 
då i sällskap med ett vårdbiträde samt när vårdbiträdena är närvarande 
vid hembesöken. 

De fyra personalgrupperna beskriver vilka typer av kontakter de har med 
varandra. Kontakterna sker mest uttalat mellan de tre personalgrupperna, 
vårdbiträden, hemtjänstassistenter och distriktssköterskor. Personalgrup
pernas möten kan delas in i tre olika typer av kontakter; 

Den första formen av kontakt vill jag kalla medicinsk konsultation 
som innebär att primärkommunens vårdbiträden eller hemtjänstassistent
er vänder sig till distriktsvårdens personal, i första hand distriktssköter
skorna för att få information eller upplysning om något som rör den en
skildes medicinska hälsa. De olika personalgrupperna har då ett gemen
samt objekt, klienten eher patienten, där målet är att denne skall få om
sorg i det egna hemmet. Det är en form av kontakt där en part, i detta fall 
hemvårdspersonalen, är i en beroendeställning till sjukvårdens personal 
för att kunna utöva sitt arbete. Det är hemvårdens personal som har be
hov av information om den ensküdes medicinska hälsotillstånd eller 
kunskap om vad som händer kring den enskilde för att kunna fullfölja 
sitt arbete. De är också skyldiga enligt socialtjänsdagstiftningen att kon
takta sjukvårdens personal när problem uppstår som är sjukvårdens an
svarsområde. Det är dock en kontakt som i huvudsak löper i en riktning. 
Hemvårdens personal presenterar ett problem som sjukvårdens personal 
tar städning tih och sedan ger en lösning på. Det finns samtidigt en form 
av oberoende i det faktum att det är hemtjänstassistenterna eller vårdbi
trädena som tar initiativet tül kontakten, nämligen att avgöra när det är 
ett medicinskt problem som de behöver hjälp med samt vilken personal
grupp de skall kontakta. 

Den andra formen av kontakt vill jag kalla instruktion som sker när 
distriktssköterskorna instruerar och handleder vårdbiträdena i om
sorgerna av enskilda hemsjukvårdspatienter. Distriktssköterskorna och 
vårdbiträdena har ett gemensamt objekt. Det är dock distriktssköter
skorna som bestämmer vilka sjukvårdskunskaper de skall delge vårdbi
trädet de instruerar, det vill säga vilka sjukvårdskunskaper vårdbiträdet 
behöver för att klara arbetsuppgiften. Det är läkaren som har ställt diag
nos och tagit beslut om sjukvårdsinsatser och det är distriktssköterskorna 
som i sin tur bedömer om vårdbiträdet kan genomföra sjukvårdsbehand
lingen samt när vårdbiträdet skall göra detta. Vid instruktionen deltar 
både distriktssköterskorna och vårdbiträdena, båda personalgrupperna tar 
aktiv del i instruktionen, men det sker enligt de villkor distriktssköter
skorna anger. 

Dessa bägge samarbetsformer är vad jag kallar enklare former av 
samarbete där en part, socialtjänstens personal är i beroendeställning till 
en annan part, sjukvårdens personal, för att kunna fuUfölja sitt arbete. 
Den medicinska konsultationen är munthg och mera av formen inhäm-
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tande av information medan instruktionen kräver en aktiv insats från 
både distriktssköterskorna och vårdbiträdena. Vid instruktionen är det 
distriktssköterskorna som tar initiativet. Distriktssköterskorna är delvis 
beroende av att vårdbiträdena åtar sig sjukvårdsbehandhng för att därige
nom avlasta distriktssköterskorna i deras arbete. 

Den tredje samarbetsformen kallar jag kommunikation som sker vid 
de gemensamma hembesöken när både sjukvårdspersonal och socialtjän
stens personal deltar. Vid dessa tillfällen sker ett gemensamt utbyte av 
information om samma objekt för att det finns ett gemensamt ansvar. För 
att kunna besluta om omsorgsbehovet till de ensküde behöver de bägge 
personalgrupperna utbyta information. Distriktssköterskorna och di
striktsläkarna behöver få ta del av hemtjänstassistenternas och vårdbiträ
denas erfarenheter av den enskildes boende och vårdsituation för att 
kunna ta ställning tül vilken behandhng patienten behöver. Hemtjänst
assistenterna och vårdbiträdena behöver i sin tur information av distrikts
vårdens personal om den enskildes hälsotillstånd så den enskilde får rätt 
omsorgsinsats. Detta gäller även vid vårdplaneringskonferenserna när 
diskussioner förs rörande den enskildes boende- och vårdsituation. I 
dessa diskussioner finns det ett ömsesidigt beroende mellan de bägge 
personalgruppernas av varandras kunskaper för att kunna ta beslut rör
ande den enskildes framtida omsorgssituation. De tar ett gemensamt 
ställningstagande angående vilken omsorg eller boende som den enskil
de är i behov av. Det direkta samarbetet fungerar dock i huvudsak mel
lan distriktssköterskorna och hemtjänstassistenter och vårdbiträden. Di
striktsläkarna är i en särställning i förhållande till de övriga tre yrkes
grupperna på grund av sin medicinska profession. De är inte beroende av 
de övriga personalgruppernas kunskaper för att kunna ställa diagnos eller 
besluta om olika behandlingsinsatser, men kännedom om de övriga per
sonalgruppernas kunskaper underlättar dock för distriktsläkarna när be
slut skall tas. 

Denna tredje samarbetsform är att betrakta som en mera jämbördig 
relation där främst distriktssköterskorna är i behov av den kunskap som 
hemtjänstassistenterna och vårdbiträdena innehar om den enskildes soci
ala situation. Hemtjänstassistenterna och vårdbiträdena är dock i sin tur i 
behov av den medicinska kunskap som distriktssköterskorna och dis
triktsläkarna har om den enskildes medicinska status. Distriktsläkarna 
kan dock utöva sitt arbete utan hemvårdens sociala kunskaperna, de kan 
i princip klara sig med den kunskap som distriktssköterskorna förmedlar. 
Det är i huvudsak distriktssköterskorna, hemtjänstassistenterna och 
vårdbiträdena som kommunicerar med varandra på grund av att de är be
roende av varandras kunskaper för att kunna sköta sitt arbete. 

De två organisationernas skilda målsättningar för hemsjukvården, 
medicinsk habilitering och rehabilitering, innebär att kommunens hem
tjänstpersonal är i en beroendeställning till sjukvårdens personal för att 
kunna genomföra det hemvårdsarbete som innebär samarbete eller sam-
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ordning med sjukvårdens personal. Hemtjänstens personal är i en bero
ende- och underordnad ställning till den medicinska profession. Det är 
läkarna som har makten att definiera och besluta om sjukvårdsinsatser 
samt boendeform. Distriktsläkaren, eller annan läkare ställer diagnos och 
beslutar därigenom vilka insatser den ensküde i sista hand är i behov av. 
Det är dock inte helt oproblematiskt med samordningen och samarbetet 
kring hemsjukvården för sjukvårdspersonalen. Trots sjukvårdsarbetets 
tydliga medicinska avgränsning mot det sociala arbetet uppfattar sjuk
vårdspersonalen att det blir problem när hemtjänstassistentema följer re
gler och bestämmelser aUt för byråkratiskt. Både distriktsläkare och dis
triktssköterskor uppfattar att det uppstår diskussioner och i vissa fall 
samarbetsproblem när de möter de regler och bestämmelser som omgär
dar det kommunala hemvårdsarbetet. De som intervjuades anser dock att 
de ändå har ett fungerande relationeUt samarbete på så sätt att de kan 
diskutera och aktivt lösa de problem som uppstår. 

Vilka är då fortsättningarna för ett väl fungerande samarbete mellan de 
fyra personalgrupperna? 

Det är vårdbiträdena som har den kortaste utbildningen och lägsta po
sitionen i yrkeshierarkin i både social- och sjukvårdsarbetet. Deras ar
bete är konkret och tydligt avgränsat från de övriga personalgmppemas. 
De är delaktiga när besluten tas om olika insatser hos den enskilde. 
Vårdbiträdena uppfattar att samarbetet fungerar bra när deras åsikter tas 
på allvar av den personal som har rätt att ta beslut. Problem uppstår när 
de har skilda uppfatmingar med distriktsvården över vårdbehovet samt 
skilda målsätmingar med vården. De uppfattar också att det saknas enty
diga regler och rutiner när det gäUer arbetsfördelningen. 

Hemtjänstassistentema har som arbetsledare ett ekonomiskt och ad
ministrativt ansvar för vårdbiträdena och är också ansvarig för de sociala 
insatserna. De problem som kan leda till ett sämre samarbete är när de 
inte är överens med landstingets personal om den ensküdes behov av 
olika insatser samt boendeform. 

Distriktssköterskorna har ett medicinskt ansvar för den sjukvård som 
bedrivs i de privata hemmen. De är handledare för de vårdbiträden som 
utför enklare sjukvårdsbehandhng. De uppfattar att samarbetsproblem 
uppstår när det finns olika uppfattningar mellan dem och hemvårdens 
personal över vad som är hemsjukvård respektive social tjänst. 

Hemtjänstassistentema och distriktssköterskorna har skilda kompe
tenser och utbüdningar men är dock jämbördiga i positionshänseende, 
bägge yrkesgmppema är i en mellanställning i respektive organisation. 
De har inga gemensamma administrativa rutiner. 

Distriktsläkarna har den högsta och längsta utbildningen av de fyra 
yrkesgmppema och har en maktstähning som tydhgt avgränsar dem från 
de övriga gmppema. De har det övergripande medicinska ansvaret för de 
medicinska insatserna. De anser att i hemmet bedrivs i huvudsak medi-
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cinsk habilitering. Den medicinska rehabiliteringen handhas huvudsakh
gen av sjukvårdspersonal i de privata hemmen eller när så krävs på 
landstingets instimtioner. Deras kontakter med hemtjänstassistenter och 
vårdbiträden sker huvudsakhgen via distriktssköterskorna. Får de pro
blem som de måste lösa kontaktar de i första hand områdeschefen. 

Sammanfattningsvis ser man ut att kunna dra följande slutsatser; Den 
första är att samarbete vad gäller hemvårdsarbetet fungerar inte alltid 
tillfredställande. En av orsakerna går att finna i det faktum att det råder 
en ojämlik maktbalans mellan de bägge organisationerna och de fyra 
personalgrupperna. Det är den medicinska professionen som definierar 
de medicinska problemen och styr på så sätt ytterst vilka insatser som 
skall utföras. Den medicinska professionen är överordnad den byråkra
tiska administrativa verksamheten. Den utgör en viktig utgångspunkt, 
kanske den viktigaste, för den enskildes omsorg och boende. Den andra 
slutsatsen är att de båda organisationernas olika målsättningar, sjukvår
dens skyldighet att ansvara för rehabilitering och hemvårdens skyldighet 
att ansvara för habiliterande sjukvårdsinsatser i hemmet, leder till en 
konflikt för vårdbiträdena. Vårdbiträdena kan tvingas att avstå från in
satser på grund av att den medicinska personalen anser att den enskilde 
omsorgstagaren är färdigbehandlad eher att behandhngen inte leder till 
någon förbättring av hälsotillståndet. Vårdbiträdena saknar formell makt 
men arbetar nära det konkreta arbetet som gör att de uppmärksammar 
och påverkas av de problem som uppstår i hemmet med den enskilde 
men lösningarna på problemen tar andra yrkesgrupper beslut om. Vård
biträdenas underordnade ställning samt det bristande samarbetet med lä
karna medför också oklarheter framföraUt olika tolkningar av vad som är 
bra för den enskilde. Den tredje slutsatsen är att hemtjänstassistenterna 
har problem att reahsera de politiska målen inom de befintliga ekono
miska och personella ramar som de har. Hemtjänstassistenterna kan i 
princip aldrig avstå att ge äldre och handikappade bistånd oavsett hur 
den ekonomiska budgeten är. De möjhgheter hemtjänstens personal har 
att tillgå för att få igenom sina krav och uppfattningar om vårdens inne
håll för den enskilde visade sig vara i samband med att det utgick skilda 
direktiv från sjukhusets respektive primärvårdens personal. När sjukhu
sets läkare uttryckte en annan uppfattning än distriktsläkarens fanns det 
möjlighet för hemtjänstens personal att välja mellan två olika alternativa 
behandlingsmetoder. Hemtjänstens personal kunde då indirekt spela ut 
de bägge läkarnas ordinationer och arbeta efter den behandling som de 
ansåg var fördelaktigaste för dem själva eUer den enskilde omsorgstaga
ren. Hemtjänstens personal kunde välja mellan två beslut, antingen det 
beslut sjukhusets personal företrädde eller det beslut distriktsläkarna tog 
ställning för. 

Det gemensamma för de båda organisationernas personalgrupper är 
dock att samordningen och samarbetet kring äldres och handikappades 
vård och omsorg i det egna hemmet, på servicehus, ålderdomshem eller i 
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gruppboende inte är helt oproblematisk. De personalgrupper som möts i 
vården och omsorgerna av äldre och handikappade har skilda kompeten
ser. Det är ett möte mellan samhälls- och beteendevetenskapliga och 
medicinska perspektiv. Det är två olika vårdformer, sjukvård och social
tjänst, som många av de äldre och handikappade är beroende av. Deras 
personalgrupper har att gemensamt ta ansvar för en grupp människor 
som blir allt fler till antalet och som i vårt produktions- och konsum-
tionsinriktade samhälle ofta har låg status i förhållande till mera produk
tiva och köpstarka konsumenter. Mötet mellan personal från socialtjän
sten och sjukvården vilar i hög grad på en ojämlik grund där socialtjän
stens personal i hög grad är beroende av sjukvårdens personal för att 
kunna ge god hemvård till enskdda. En fråga som aktualiseras är på vd-
ket sätt samarbetet mellan sjukvårdspersonal och socialtjänstens personal 
förändras när primärkommunerna nu har övertagit huvudmannaskapet 
för äldre och handikappades sjukvård och omsorg? 
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INTERVJUFRÅGOR 
Bilaga 1 

- Vad anser du att målsättningen är för hemsjukvård respektive hem
tjänst? 
- Vilka är dina arbetsuppgifter som rör hemsjukvård respektive hem
tjänst? 
- Vilka personalgrupper har du ett direkt samarbete med i ditt arbete med 
personer som behöver hemsjukvård och social hemtjänst? 
- Var, i vilken lokal eher i vilket sammanhang, träffar du hemtjänstas
sistenterna, vårdbiträdena, distriktssköterskorna och läkarna? 
- Vem tar initiativen till mötena och vad diskuteras och avhandlas i dessa 
olika sammanhang? 
- Hur anser du att samarbetet fungerar mellan kommunens och lands
tingets personal i arbetet med äldre och handikappade? 
- Hur fungerar samarbetet mellan dig - hemtjänstassistenten, vårdbiträ
det, distriktssköterskan och läkaren? 
- Kan du ge exempel på olika situationer när du anser att samarbetet har 
fungerat bra, mindre bra eller dåligt. 
- Kan du ge exempel på någon situation när du har haft gemensam upp
fattning med kommunens/landstingets personal över hur vården och om
sorgen skall bedrivas. 
- Kan du ge exempel när ni har haft olika uppfattningar om hur vård och 
omsorg skall bedrivas. 
- Vilka effekter får det för de personer som behöver vården och servicen 
när du har en annan uppfattning över hur vården skall bedrivas än vad 
landstinget/kommunens personal anser? Vilka effekter får det för dig 
som arbetstagare? Ge exempel. 
- Har du varit i kontakt med ditt fack eller med din chef för att få hjälp 
med frågor som rör samarbetet kommun och landsting? 
-1 så fall, vilken fråga alternativ problem handlade det om? 
- Vilka beslut tar du som rör den äldres behov av social service och om
sorg? 
- När, i vilken typ av ärenden, är du delaktig i besluten dvs ger infoma-
tion till andra befattningshavare så att de kan ta beslut? 



Social bakgrundsfaktorer. 

Kön: Född år: Civilstånd: 

Antal barn: Yrke: 

Skolutbddning? (Examen) 

Facklig tiUhörighet: Antal tjänsteår:, 

Make/makas yrke: 

Föräldrarnas yrke under barn- och ungdomsåren. 

Moderns: Faderns: 



Institutionen för Arbetsvetenskap Bilaga 2 
Elisabeth Berg/Eva Hedman 
Högskolan i Luleå 91 12 10 

EN INFORMATION OM PROJEKTET 

"VUXENOMSORGENS OMSTRUKTURERING" 

- ett möte mellan två skilda vårdformer -

Vi är två forskare som har för avsikt att studera samverkan mellan per
sonalen i de två organisationerna - kommunens hemtjänst och landsting
ets primärvård - i det öpnna vårdarbetet. Det som står i fokus för vår stu
die är det omsorgsarbete som bedrivs gemensamt i hemmen av kommu
nernas hemtjänst och landstingens primärvård. Vi vill undersöka vad det 
innebär att detta vårdarbete sker genom samarbete mellan å ena sidan 
personal som är utbddad och har sin kompetens inom socialvård och å 
andra sidan personal som är utbildad och har sin kompetens inom sjuk
vården. 

Vi som arbetar med projektet är Elisabeth Berg som är forskare vid In
stitutionen för Arbetsvetenskap, Högskolan i Luleå och Eva Hedman, 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Eva Hedman är f i l . doktor 
och högskolelektor i sociologi och är projektansvarig och vetenskaplig 
handledare. 

Det övergripande målet för vuxenomsorgen är att äldre och handikap
pade skall få bo i sina egna hem så långt det är möjhgt. Detta innebär ett 
möte mellan två organisationer, landstingets primärvård och kommunens 
hemtjänst. Det är dessa två organisationer med sina sinsemellan olikar
tade målsätmingar, strukturer och arbetssätt som tillsammans ska ge
nomföra den konkreta omstruktureringen. 

Enhgt de nya riktlinjerna för den offentiiga vuxenomsorgen skall den 
omorganiseras till öppnare vårdformer. Tidigare har de äldre och handi
kappade i hög utsträckning vårdats på institutioner. Nu är målet att de i 
ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem. Också de som har 
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stora hjälpbehov. Det är kommunernas hemtjänst och landstingens pri
märvård som tillsammans har ansvaret för det offentiiga omsorgsarbete 
som skad bedrivas i hemmen. Det är dessa två organisationers personal 
som skall utveckla det nya vårdarbetet. Det existerar dock inga konkreta 
direktiv för hur ansvarsfördelningen eller samarbetet skaU gå till. 
Det finns ett regeringsbeslut som anger att kommunerna skall överta det 
ekonomiska ansvaret för den kommunala hemtjänsten. Arbetet med de 
riktlinjer som skad gälla för hur kommunerna skall organisera hemvår
den är under utredning. Oavsett vad dessa riktiinjer kommer att ange 
kommer de ändå att innebära ett fortsatt samarbete mellan sjukvårdsut-
bddad respektive socialt utbildad personal. Vår uppfattning är att de pro
blem som omstruktureringen visat sig medföra i hög grad är strukturellt 
och organisatoriskt betingade. Vi tror dock att det för den enskilde ar
betstagaren, som har fullt upp med att försöka lösa varje dags konkreta 
problem, i stort sett är omöjligt att på egen hand ha tdlfalle att kunna 
skaffa sig en överblick över och insikt i de olika problemens samman
hang. Då ligger det nära till hands att man bara ser problemen som indi
viduella och beroende på ens egen eller andras otillräcklighet. Därmed 
tror vi att problemen förstärks, med extra många sjukskrivningar, interna 
konflikter och uppsägningar som följd. Vår uppfattning är att nya frukt
bara arbetsformer endast kan utvecklas om de tar sin utgångspunkt i de 
arbetandes egna konkreta erfarenheter. Vår målsättning är att försöka 
beskriva och analysera de inblandade personalgruppernas upplevelser 
och beskrivningar av det konkreta vårdsamarbetet på ett sådant sätt att 
de själva får möjlighet att reflektera över sin arbetssituation på ett nytt 
sätt. Det vi vdl göra är att hjälpa till att systematisera de olika grupper
nas erfarenheter och sätta in dem i ett sådant sammanhang att de inblan
dade själva kan arbeta vidare med en realistisk blick för vilka förän
dringar som behöver komma till stånd. 

De personalgrupper som vi betraktar som de mest centrala och som vi 
därför avser att intervjua är hemtjänstassistenterna, vårdbiträdena, dis
triktssköterskorna samt distriktsläkarna. Det är dessa personalgrupper 
som har samarbetat längst. 
Avsikten är att göra tämligen omfattande och djupgående intervjuer med 
ca 20 personer ur varje yrkesgrupp, dock endast ca 10 intervjuer med 
distriktsläkare. Vår avsikt är även att deltaga vid vårdplaneringskonfe
renser. För att kunna beskriva samarbetet har vi dessutom för avsikt att 
följa upp ca 10 "ärenden" och studera hur man möts kring dessa. Detta 
senare skulle betyda att vi behöver tillgång till ärendeblad och journaler 
över servicemottagare som har bevdjats både social service och hem
sjukvård. 

Den som i huvudsak kommer att genomföra intervjuerna och den övriga 
datainsamlingen är Elisabeth Berg. Hon är utbildad sjuksköterska och 
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dessutom utbddad lärare i social omsorg och har själv erfarenhet av både 
administrativt och praktiskt arbete inom hemtjänsten och sjukvården. 
Hon bedriver för närvarande samhällsvetenskaphga studier och projektet 
kommer att utgöra en del av hennes doktorsavhandling. 
Vi vdl betona att alla uppgifter som lämnas till oss naturligtvis kommer 
att vara konfidentiella. Det insamlade materialet kommer endast vi, Eli
sabeth Berg och Eva Hedman, att ha tillgång till. 

Vi avser att, efter det att materialet har sammanställts och analyserats, 
åter ta kontakt med de intervjuade. Vi vill att personalgrupperna skall få 
tiUfälle att ge sina synpunkter på hur vi har beskrivit och analyserat de
ras erfarenheter och uppfattningar. Vi tänker oss att en sådan uppföljning 
både skall kunna fungera som en kunskapsåtergivning och ett tillfälle för 
oss att få respons på de slutsatser vi har kommit fram tih. 

För mer information kontakta: 

Elisabeth Berg 
Institutionen för Arbetsvetenskap 
Högskolan i Luleå 
Tel: 0920 - 91663 
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SUMMARY 

According to new guidelines for the public care of the old and handicap
ped, such care is to be reorganized in order to make more open forms of 
care possible. The objective is now that the old and handicapped should 
to a greater extent be able to continue living in their own homes, even 
those who require a high level of care. As a result of this new objective, 
the personnel of the municipal home-help service and the personnel of 
the county council primary care meet each other in the course of home-
care work. Both the Social Services Act of 1982 and the Public Health 
and Medical Care Act of 1983 stipulate that the organizations responsi
ble are to co-operate in the development of "the new open care" in the 
homes of private individuals. However, the reorganization to more open 
forms of care has already given rise to problems, both for those in need 
of care and for the staff of the home-help service, whose work tasks are 
constantly being changed. The opinion put forward in this thesis is that 
these problems are to a great extent strucmral and organizational, and are 
a consequence of the fact that the two personnel groups that must meet 
in this process of co-operation come from two areas of activity that are 
very different from one another, namely the social services and the 
medical service. 

The main objective of this thesis is to describe and analyze the mee
ting that takes place between the personnel groups of the two organiza
tions when, in accordance with the political objectives, they must co
operate in and co-ordinate the "new open home care." 

The thesis also studies the two organizations - the home-help service 
of the primary municipality and the primary care of the county council, 
respectively. The purpose of this study is to elucidate the extent to which 
and the manner in which the meeting of the personnel from the two areas 
of activity is influenced by the fact that they belong to two organizations 
that differ from each other with regard to objectives, work tasks and le
vels of competence. 

PART I renders an account of current research on collaboration and co
operation in the home-help service and medical service. Moreover, a ge
neral description is presented of the development of the home-help ser
vice from the 1960s onwards. 

PART I I describes the organizations of both the municipal home-help 
service and the county councd primary care, and how the home-help 
service, from an organizational and structural perspective has developed 
from the 1960s to the so-caded Ädel reform of today. In addition Part I I 
describes the different occupational groups, home-care assistants, home-
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care case managers, district nurses, and district medical officers, with re
gard to their different levels of competence and professional grade. Fin-
ady, home care work is described from a gender-theory perspective. The 
empirical material consists partly of Swedish Government official re
ports and partly of research concerning the two organizations and their 
development. 

The policies that were implemented during the 1930s and 1940s to 
develop the Swedish welfare state aimed at increasing social welfare and 
providing the old and handicapped with equivalent living conditions to 
those of other members of society. This development was to take place 
through technological development, education, and the science of social 
engineering. Throughout the whole of the twentieth century it has been 
the primary municipalities and the county councils that have together 
built up the public care of the old and handicapped. In order to achieve 
this objective both the municipalities and the county councils have crea
ted bureaucratic administrations to organize their respective activities. 
However, the one difference that exists between the two organizations is 
that the municipal activity is controlled by political directives and the 
Social Services Act, while the medical service is controlled not only by 
political directives and the Pubhc Health and Medical Care Act, but also 
by the medical profession, to a great extent. It is also the medical service 
that, from a historical perspective, has acquired specialized knowledge 
and clearly defined its area of medical responsibility. 

The means of political control utilized in the development of the mu
nicipal home-help service have been goal-oriented. A process of ratio
nalization took place ad through the 1930s and 1940s, and has continued 
right up to the present day. The goal-oriented approach has been predo
minant in the political organizations, just as it has been in the activities 
of the private sector of society. In these organizations the majority of 
women lack both formal power and position. The actions of women 
must therefore be understood in the light of their subordinate position in 
the organizations.. However, human actions are not always goal-orien
ted. People's actions can be both traditionally and emotionally moti
vated. The actions themselves can, nevertheless, be construed by those 
involved as being rational in the light of the knowledge of the actors 
concerned and the prevailing circumstances. 

According to Weber there is a process taking place in the modern 
Western World whereby people are developing a consciousness and de-
mystification of what is happening in society. The purpose of the bure
aucratic administration is to be a means of achieving a material welfare 
and to distribute the resources of society according to politically deter
mined rules and regulations. In the public life, traditional and emotional 
actions are becoming increasingly dominated by goal-oriented actions. 
The bureaucratic administration can, if anything, lead to a lack of free
dom and an obstacle for the old and handicapped, instead of the increa-
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sed freedom and responsibility for their own lives that is intended. The 
staff who are affected by the bureaucratic complexities can experience 
these more as an obstacle to good care than a means of achieving equa
lity, which is, after ah, the ultimate intention. The bureaucratization of 
the care of the old and handicapped is resulting in a reduction of the ex
isting problems to administrative problems that are solved by rendering 
the administrative work more efficient. The bureaucratic administration 
is leading to a techno-economical approach, while the concrete provision 
of care involves an approach that is both value-oriented and goal-orien
ted. 

The primary municipalities have the main responsibdity for providing 
private individuals with care in their own homes. The aim of the munici
palities is to provide a level of home care that can be compared with 
medical habilitation, i.e. maintain the individual's physical and psycho
logical abdity. It is also the responsibdity of the municipalities to see to 
it that the individual can function sociady in his own home or in one of 
the municipal institutions. The county councds are responsible for the 
medical rehabilitation that is provided by trained medical personnel 
mainly at the institutions of the county councils. The two organizations 
have personnel groups that have different educational qualifications and 
different levels of competence. The medical staff have received an edu
cation that derives its perspective from the natural sciences, while the 
education of the social services personnel derives its perspective from 
the social and behavioural sciences. This represents two different points 
of view which theoretically ought to complement each other, but which 
in many cases have, if anything, resulted in different controversies con
cerning whose perspective should prevad. Part U forms the starting point 
for the third part, the purpose of which is to describe and analyze the 
meeting of and co-operation between socially trained personnel and 
medically trained personnel. 

PART m is an empirical study which is mainly based on material con
sisting of interviews held with the four personnel groups in the winter 
and spring of 1991, as well as other material, such as care plans, perso
nal records and job descriptions. This part provides answers to such qu
estions as how the four personnel groups actually perform their work and 
how they relate to each other. The empirical material is composed of in
terviews with four personnel groups within the same municipality and 
county council: home-care assistants (21) and case managers (15) em
ployed by the municipal home-help service, and district nurses (19) and 
medical officers (10) employed by the county council primary care. The 
questions which constitute the starting point for the interviews concer
ning the meeting of the personnel groups of the two organizations are the 
following: (1) What actually happens when the two organizations meet 
on a daily basis? (2) In which situations, in connection with which tasks, 
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and in what way do the personnel groups of the two organizations meet? 
(3) To what extent and in which situations do problems arise when the 
two organizations meet? (4) What do these problems consist of, and 
what are their causes? Concepts such as collaboration, co-operation and 
co-ordination (so-caUed "tracking concepts") have constituted the gui
ding principles for ascertaining how the collaboration between the per
sonnel groups of the two organizations functions. The aim has been to 
focus on the subjective experience of the actors involved, in order to 
analyze this experience and relate it to a structural context. 

There are four different arenas where the different personnel groups 
meet: the care-planning group or meeting, the home of the individual re
ceiving care, the premises of the home-care assistants, and telephone 
conversations. It is in these arenas and in these situations that they have 
the possibility of meeting each other for the informal and formal ex
change of information. The concrete co-operation between the medicaUy 
trained personnel and the trained social-services personnel involves, to a 
great extent, coming to an agreement concerning the individual's need of 
medical care and how different levels of medical and health care are to 
be provided. 

The home-care assistants operate mainly in informal and private envi
ronments such as their clients' own homes and their own group premises. 
The home-care case managers participate both in the private and the pu
blic sphere, meeting the medical staff in the clients' own homes, at care-
planning meetings, by telephone, and partly at the group premises of the 
home-care assistants. Sometimes the case managers and the district nur
ses together pay house calls, often accompanied by a district medical of
ficer. At such visits a joint assessment is made of the individuals' need of 
care, and in certain cases it is the district medical officer who formaUy 
signs the application for home medical care. 

The district nurses plan their meetings partly on the basis of the di
rectives of the district medical officer, but they also determine themsel
ves when to make house caUs. The district medical officers co-operate 
mainly with the district nurses in questions concerning the provision of 
medical care to private individuals living in their own homes. They have 
a limited contact with the case managers, primarily at care-planning 
meetings, but also in connection with house calls to individual patients 
together with the district nurses. Such contact takes place mainly through 
formal arrangements, the informal contact with the home-help service 
personnel being handled by the district nurses. Their contact with the 
home-care assistants is not planned and it takes place in connection with 
the patients' visits to the health care centres, together with a home-care 
assistant. 

The informal arenas are dominated by the home-care assistants, and 
the formal arenas are dominated by the district medical officers, while 
the case managers and district nurses remain in the background. 
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The home-care assistants have the lowest position in the occupational 
hierarchy within the social and medical services. Their work is clearly 
demarcated from that of the other personnel groups. The home-care as
sistants are the only group who have their work located in the homes of 
the clients. They have no access to the medical or social information re
gistered in files or case records. Their information on their individual 
clients is based to a great extent on their own informal and private rela
tions with their clients. The difficulties that can arise in the process of 
co-operation are caused by the fact that different objectives exist for 
medical care at home and for medical care in the hospital. One aspect of 
the co-operation with the district nurses which the home-care assistants 
experience as positive and unproblematic is when the district nurses de
legate medical treatment. The work of the case managers consists to a 
great extent of organizing and administering the home-help service. 
They are not only responsible for the social situation of the person in re
ceipt of care, but also for the work environment of the home-care assis
tant For them co-operation is mostly a question of organizing the home-
help service and getting it to function practically for the individual in 
need of care. The problems that the case managers encounter with the 
personnel of the medical service concern to a large extent which form of 
housing the client should have and what kind of care they require. More
over, situations arise where the assessments of the personnel groups dif
fer with regard to what constitutes medical care and social service, re
spectively. These are problems that sometimes involve consequences for 
the individual receiving care, primarily when the problems concern the 
type of care needed. 

Since the beginning of the 1960s the district nurses have been respon
sible for assessing the need for home medical care. In addition to tasks 
connected with home medical care the work of the district nurse con
sists of other health and medical care, including maternity and child wel
fare. Their duty is to help people living at home who are in need of 
medical care. This involves close co-operation with the case managers 
and home-care assistants of the municipal home-help service. The dis
trict nurses provide instruction and training for the home-care assistants. 
The nurses are of the opinion that their co-operation has developed, the 
better they have become acquainted with each other's work, but that 
there are still some unclear issues. The problems that exist concern diffe
rent assessments of the individual's need of home medical care. The co
operation has not resulted in a common, wed-defined area of care that 
can be called home medical care or home care. Moreover, they are of the 
opinion that bureaucracy has increased in the municipal home-help ser
vice. The district medical officers have the ultimate responsibility for the 
medical care provided to people at their homes and in the municipal in
stitutions. They are responsible for making diagnoses and prescribing the 
treatment needed by the patient to restore her health. The district medical 
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officers communicate with the case managers and the home-care assis
tants mainly through the district nurses. Moreover, owing to the position 
of the medical officers in the occupational hierarchy, their contact with 
the municipal home-help service more often takes the form of discus
sions with district heads, whose level of authority and decision-making 
is more equal to that of the district medical officers. They are of the opi
nion that die two organizations co-operate wed when there is no uncer
tainty on the part of the personnel of the municipal home-help service as 
to what is constituted by home medical care, and when the home-help 
service personnel are less bureaucratic. However, they do not think that 
the individual patient receives poorer care because there are differences 
of opinion between the personnel groups of the two organizations. 

PART IV renders a comprehensive discussion of how the co-operation 
functions between the personnel groups of the two organizations. What 
has been said indicates that the social care of the municipality and the 
medical care of the county councd involve different approaches. The 
two organizations also differ with regard to organizational structures, 
objectives and working processes, as far as rules, job descriptions, and 
terms of responsibility and authority are concerned. Medical science 
confronts a bureaucratic administrative approach, and medical science, 
mainly through the district medical officer, has the power to define and 
make decisions concerning who is to receive care at home, and what 
kind of care they are to receive. 

The substance of the interviews can be summarized as follows. When 
the personnel groups meet, the ensuing contact is classified in this thesis 
according to three different types. The first form of contact is called in 
this thesis medical consultation, which involves the personnel of the 
home-help service turning to the personnel of primary care to obtain in
formation on some matter that concerns their client's medical state of he
alth. In such cases the home-help service personnel need information on 
the chent's medical state of health, or knowledge of the client's situation 
in order to fulfil their duties. 

The second form of contact is in this thesis caded instruction and ta
kes place when the district nurses instruct and supervise the home-care 
assistants in the care of the individual patients receiving home care. The 
district nurse and the home-care assistant are together looking after the 
same person. However, it is the district nurse who decides what nursing 
knowledge to impart to the home-care assistant she is instructing, i.e. 
what nursing knowledge the assistant needs to fulfil her work task. 

Both of these forms of co-operation are in this thesis called simpler 
forms of co-operation where one party, the personnel of the social servi
ces, is in a state of dependence on another party, the personnel of the 
medical service, to be able to fulfil their duties. Medical consultation is 
oral and rather takes the form of acquisition of information, while in-
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struction demands an active effort from both the district nurses and the 
home-care assistants. In the case of instruction it is the district nurses 
who take the initiative. 

Communication is the name given in this thesis to the third form of 
co-operation, which takes place during the house calls made by the per
sonnel of both the medical service and the social services together. On 
these occasions there is a common exchange of information concerning 
the same client, because a common responsibdity exists. 

This form of co-operation is to be regarded as a more equal relation 
where the district nurses in particular need the knowledge of the indivi
dual chent's social situation possessed by the case managers and home-
care assistants. In their turn the case managers and home-care assistants 
are in need of the medical knowledge concerning the client that the dis
trict nurses and district medical officers possess. The district medical of
ficers can, however, fulfd their duties without the social information of 
the home-help service, and can, in principle manage with the informa
tion communicated to them by the district nurses. 

The co-operation does not always function weh. In spite of the bure
aucratization of the home-help service, there is an unequal balance of 
power between the two organizations and the four personnel groups. It is 
the medical profession that defines the medical problems, thus control
ling the type of care that is to be provided. The medical profession is su
perior to the bureaucratic activity. The home-care assistants encounter 
problems caused by the different objectives of the two organizations, the 
responsibility of the medical service for providing rehabilitation, and the 
responsibdity of the home-help service for providing habilitating care in 
the chent's own home. The home-care assistants are forced to cease tre
atment because the medical personnel consider the treatment of the pa
tient to be complete, or decide that the treatment is not leading to any 
improvement of the patient's state of health. The subordinate stams of 
the home-care assistants and their inadequate co-operation with the dis
trict medical officers also result in a state of uncertainty, in particular 
different interpretations of what is best for the individual patient. Finally, 
the case managers have difficulty in realizing the political objectives 
within the present economic and personnel limits. 


