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Äldre och alkohol

Vad händer när man börjar arbeta 
teambaserat och samordnat –

självbestämmande eller tydlighet?



Bakgrund 

Förändringsarbete i socialtjänsten

Stödja personer med demenssjukdom, 
äldre psykiskt funktionsnedsatta, äldre 
med missbruks/beroendeproblematik 
samt anhöriga till dessa grupper

Demenscentrum

Konsultativt team - pilot

Råd och stöd – telefonsluss, 
handledning

Förändringsarbete i 
äldreomsorgen med start i 
hemtjänst
Systemanalyser med brukarens 
perspektiv och systemsyn som 
utgångspunkt

Gemensamt teambaserat arbetssätt

Samordning via geografiskt placerade 
tvärprofessionella team



Förändringsarbete i äldreomsorgen, teambaserat 
tvärprofessionellt arbetssätt

Specifik 

situation/

Behov

Vad är viktigt i 

förhållande till 

sättet vi möter 

behovet? 

Intervju/samtal

Chef USK DSK AT FT BHL
En tvärprofessionellt team placerat i ett geografisk område

Förstå vad 

som är viktigt
Definiera rätt 

hjälp

Ge rätt hjälp i 

förhållande till 

beslut och 

vad som är 

viktigt

Jobba utifrån Nya Arbetsprinciper
Nya/Ändrat 

behov

Syfte
Ge mig den hjälp jag 

behöver utifrån min 

livssituation, hälsa och 

aktivitetsförmåga, så jag 

kan klara mig själv

Gemensamma forum för uppföljning och samordning



Vad är din 
bakgrundshistoria?  
(Nätverk av personer runt 
omkring)?

Vad är viktigt för dig i livet?

Vad är dina styrkor, 
intressen, talanger?

Vad är viktigt för dig i 
förhållande till hjälpen?

Övriga iakttagelser i relation till helhetsbehovet 

Intervju/samtal ”Vad är viktigt” stödmall  



Situationen innan

• Dålig bostad

• Psykisk sjukdom och skadligt bruk 
av alkohol

• Hemtjänst sen tre år tillbaka

• Kontakt med psykiatrin 1 g/år?

• Sporadisk kontakt med 
närstående



Vad hände

Tvärprofessionella teamet eniga om att brukarens hela behov inte tillgodosetts

Möte bokades med socialsekreterare, psykiatrin på sjukhuset, primärvården involverades

Dialog om rutin för köp av alkohol aktualiserades vilket ledde till en större tydlighet

• förståelse för syftet

• följsamhet  

• behov av kunskap  identifierades



Situationen efter

Ny modern bostad

Hela behovet kunde tillgodoses och samordning i insatser med aktuella professioner 

Bättre hälsa och bättre livskvalité 



Zooma ut

Systemet är större än 
organisationen

Regionen

Socialtjänste
n

Äldreomsorg
en

✔


