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När jag i somras körde genom Gullspång fångade texten på en banderoll mitt öga: "Gullspång - 
Västra Götalands bästa äldreomsorg". Riktigt vad avsikten är med att framhäva detta framgår 
inte, men man kan väl misstänka att de vill hitta något påtagligt - förutom laxen och Frans G 
Bengtssons boksamling - som utmärker kommunen framför andra.  
 
Nu vill jag inte kritisera Gullspång för detta tilltag, även om Socialstyrelsen och SKL 
eftertryckligt säger att deras Äldreguide och Öppna jämförelser - båda nyss i nya versioner - inte 
kan eller bör användas till sådana påståenden eller jämförelser. Däremot erbjuder det ett tillfälle 
att granska hur det är ställt med informationen om äldreomsorgen i Sverige, ur brukarens 
perspektiv. Och den är inte bra.  
 
Äldreguiden är till att börja med svår att hitta på Socialstyrelsens nya hemsida, där jag f.ö. har 
svårt att hitta något överhuvudtaget. (Har knappt sett en sämre hemsida.) Jag blir också 
bekymrad när jag förstår att deras Äldreenhet skall upphöra vid nyår...  När man väl hittat 
uppgifterna så vidtar nästa svårighet: att tolka dem. Och, ärligt talat, om man lyckas begripa dem 
så är det inte lätt att översätta dem till något som äldre potentiella användare och deras anhöriga 
kan förhålla sig till. Uppgifterna är abstrakta så det förslår och har naturligtvis fått kritik av just 
det skälet., t.ex. i SKL:s språkrör Dagens Samhälle (30/2009). Även om det finns möjlighet att 
välja maträtter - om man säger till dagen innan - så säger det inget om matens kvalitet, om den 
serveras aptitligt etc.   
 
Nu kan man medge att Socialstyrelsens uppdrag inte är lätt, att utifrån tillgängliga databaser 
försöka snickra till indikatorer som har åtminstone någon relevans för det man egentligen vill 
veta, nämligen hur bra omsorgen är. Uppgifterna i SKL:s jämförelser är något lättare att hitta och 
konkretare, men där Socialstyrelsen ger uppgifter om enskilda äldreboenden får man hos SKL 
bara information om hela kommunen. Bra, men inte tillräckligt bra. Hos SKL säger man att deras 
uppdrag inte är att betjäna enskilda personer etc. utan att vara ett serviceorgan åt medlemmarna, 
dvs. kommunerna och landstingen. Många missförstår tydligen detta. Så även jag: det viktiga är 
väl ändå att ge enskilda äldre och deras anhöriga verktyg i sökandet efter bra äldreomsorg, vare 
den nu offentlig eller privat? 
 
Vi släpar faktiskt efter i Sverige och vi måste sluta med att tro att vi alltid är först, störst och 
bäst: i t.ex. Frankrike och Spanien har man hemsidor där man kan finna ymniga, handfasta 
uppgifter om vartenda äldreboende, oavsett huvudman: i det spanska fallet ett samarbete mellan 
(ungefär) motsvarigheterna till Socialstyrelsen (IMSERSO Portal Mayores) och Vetenskapsrådet 
(CSIC). Till och med den danska äldreomsorgen, som jag annars grinigt brukar häckla, ger 
betydligt bättre information än den svenska: danska kommuner är skyldiga att tala om hur det är 
ställt med personaltäthet, utbildning, antal äldre med demenssjukdom, medicinering etc., när man 
överväger att flytta till ett äldreboende (Edebalk & Svensson 2007). 
 
Det material man presenterar i Äldreguiden och jämförelsetalen är i stort sett så bra som det går 
att göra med tillgängliga databaser och källor. Tilsith Lacouture med kollegor på SKL och Gert 
Alaby med kollegor på Socialstyrelsen har heder av sina insatser. Men, det brister i själva 
uppdraget. Det borde gå att med enkla medel tillskapa information, på en hemsida eller på annat 



sätt, som ger information som är överskådlig och både med elementära uppgifter och mer 
komplexa. Det bör handla om det som de äldre och deras anhöriga undrar om, saker som kan 
observeras och som möjligen kan åtgärdas.  
 
Till att börja med borde det vara självklart med en komplett lista över alla leverantörer av 
hemtjänst och en dito över äldreboenden i kommunen, med namn, adress, telefonnummer, 
epostadress. Vem äger och vem driver enheten? Hur många lägenheter (motsv.) har boendet, 
vilken standard, personaltäthet och -omsättning (inklusive chefer), tjänstefördelning, utbildning 
m.m. Vilka faciliteter finns, vilken service?  
Man kan sedan ägna sig åt detaljer, varav några redan beaktas: Hur många mediciner i 
genomsnitt per person? Potentiella läkemedelsinteraktioner? Hur många har trycksår som 
uppstått på den egna enheten? Hur många ensamma dödsfall kunde ha undvikits? Hur många har 
psykofarmaka på stående ordination? Hur många avvikelserapporter och klagomål? Hur 
behandlas dessa? Socialstyrelsetillslag? Eget kök? Är man förberedd på värmebölja? 
Brandskydd? Finns brukarråd och hur ofta har de möten? Man kan förstås tänka sig ett oändligt 
antal variabler, som berör t.ex. utevistelser och mat, men det viktiga är att uppgifterna är 
begripliga och relevanta ur den enskilde brukarens perspektiv.  
Det bör också finnas inslag av mer positiv eller konstruktiv karaktär: omsorgsfilosin, vad vill 
man med sitt arbete ("kommandoran har ordet"). Om en enhet eller leverantör inte kan eller vill 
lämna uppgifter så är det naturligtvis OK: konsumenten kan dra sina slutsatser också av det. 
 
Och så är det själva kommunen, som helhet. Även här kan uppgifterna bli bättre. Istället för att 
låta den intresserade försöka botanisera i Socialstyrelsens äldreomsorgsstatistik, något som 
många finner svårt, kunde den försigkomna kommunen återge även dessa uppgifter och 
dessutom hur stor andel av de äldre som överhuvudtaget har någon insats: många har ju enbart 
färdtjänst och/eller larm etc., men inte hemtjänst eller biståndsbedömt äldreboende. Har man 
seniorboende i kommunen? Antal? Hur mycket spenderar man? Helst tillsammans med uppgifter 
för läns- och riksgenomsnittet. En knivig sak är att behoven av hjälp varierar över landet, vilket 
också bör beaktas när man jämför uppgifter. Är det rentav så att myndigheterna inte kan eller bör 
sköta "konsumentinformationen"? Är det snarare en uppgift för pensionärsrörelsen - jag tänker 
på hur SPF på 1940-talet fick Ivar Lo att granska "åldringsvården", med konsekvenser in i vår 
egen tid, och PROs inspektion av matpriserna?  
 
Till sist, hur är det då med äldreomsorgen i Gullspång? Ja, inte vet jag, men enligt SKL:s Öppna 
jämförelser 2007 hade 0 % eget rum med både kokmöjlighet, WC och egen dusch/bad. Andelen 
80+ med psykofarmaka och risk för läkemedelsinteraktioner ligger över riksgenomsnittet och 
andelen med hemtjänst (2007) var 14 % (året innan 25 % - hur kunde det förändras så snabbt?!), 
klart under genomsnittet, och de flesta som hade hemtjänst fick mycket få hjälptimmar. 
Därutöver hade 16 % av 80+ plats i äldreboende, också under genomsnittet. Enligt 
Socialstyrelsens nya individbaserade statistik - inte heller lätt att finna på nätet - skall antalet 
äldre (65+) med hemtjänst respektive i särskilt boende ha ökat med tjugotalet personer år 2008. 
Misstänkt snabba svängningar...  
Så mycket kan utläsas av statistiken, men om den "mänskliga" kvaliteten var bra, det framgår 
inte. En blick på Gullspångs torftiga hemsida är dock inte uppmuntrande och tonfallet i 
presentationen av de olika äldreboendena inte trevligt. Man får tillsägelser om att det skall vara 



strykfritt (de har glömt tillsägelse om att märka kläderna) och man tilltalas omväxlande med du 
och ni, ibland med stor, ibland med liten bokstav.  
Och banderollen då? Ja, ha di inte tage neren, så hänger den väl där än.   ################# 
 
Gerdt Sundström   Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping och 
sakkunnig för SPF 
 
Ref. P-G. Edebalk & M. Svensson: Bilaga 3 till Konkurrensverkets rapportserie 2007:3. 


