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Remiss ang. Gemensamt kartläggnings - och
bedömningsinstrument för biståndsbedömning
inom äldreomsorgen.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen ”Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för
biståndsbedömning inom äldreomsorgen”.

Mats Carinder

Gunnel Dahlin

Tf stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Remiss
2. Gemensamt yttrande från pensionärsrådet
3. Yttrande från vice ord. I pensionärsrådet Bo Werner
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre och funktionshindrade. Remissen
delades ut på stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträden den 3 september
2009. Rådets yttrande biläggs. Samverkansgruppen delges ärendet på
sammanträde den 1 oktober 2009.
Ärendet
Äldreförvaltningen har tagit fram ett kartläggnings- och bedömningsinstrument
som ska användas av biståndsbedömarna inom äldreomsorgen. Avsikten med
instrumentet är att bedömningen ska utföras på ett professionellt sätt så att den blir
rättvis och likformig.
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I flera rapporter bl.a. från socialstyrelsen och stadens egna revisorer har det
påtalats att biståndsbedömningen behöver förbättras och kvalitetssäkras.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen har tagit del av remissen. Då det länge framförts synpunkter på att
biståndsbedömningarna skiljer sig mellan stadsdelarna och dessutom mellan
handläggarna är det viktigt att ge vägledning i arbetsprocessen. Det framtagna
kartläggnings- och bedömningsinstrumentet kommer förhoppningsvis att
medverka till att alla äldre i vår stad får en så likartad bedömning som möjligt.
Kartläggning- och bedömningsinstrumentet är väl genomarbetat och tar hänsyn till
alla aspekter i en människas liv som kan vara avgörande för vilka insatser som kan
behövas. I vissa delar upplevs underlaget lite väl detaljerat och synpunkter har
också framkommit om att vissa frågor kan upplevas som kränkande. Det är viktigt
att instrumentet blir föremål för fortlöpande översyn och förfining så det blir det
viktiga arbetsredskap som det är tänkt.
Förvaltningen förutsätter att alla biståndshandläggare kommer att erbjudas
utbildning i det nya instrumentet. Utbildningen bör utöver ren faktainformation
även innehålla diskussioner kring etiska frågor.
I de diskussioner som varit utifrån det föreliggande förslaget har många
påpekanden gjorts om att utredningsprocessen kommer att bli mer tidskrävande
vilket måste beaktas vid dimensionering av personalstyrkan.
Ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument kommer naturligtvis att
påverka biståndsbedömningen att bli mer likformig men garanterar inte en helt
likartad bedömning. De enskilda handläggarnas referensramar kommer även
fortsättningsvis att till en del påverka de beslut som kommer att fattas.
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