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Tabell 5. Citat från enhetschefernas och vårdpersonalens uttalanden i 

samband med arbetsplatsträffarna - teman, kommentarer och reflektioner 
 

APT 1 

Äldreboende 

 Kommentarer Författarens 

reflektion 
1. Tema bemanning 
 

Personalen har satt upp 

punkten ”Budget” på 

dagordningen. De vill 

prata om tick-

mätningen, dvs vad 

mätningen av 

bemanningsbehovet har 

visat. Personal menar 

att mätningen är 

felvisande, dvs att 

personal inte är 

överbemannad. 

Enhetschefen svarar: 

 

 

 

Chef: ”…det vet ju jag, så därför har 

jag inte gjort något åt bemanningen, 

att ni skulle haft mindre bemanning, 

det har inte varit möjligt, trodde inte 

på er vårdtyngdsmätning, så därför 

har jag inte brytt mig om det.. en hel 

årsarbetare mindre, inte en person, 

eftersom ingen har heltid, så 1½ 

person, jag struntar i att ni går på 

minus, det är en börda  JAG får 

bära.”. 

 

 

 

Chefen befinner sig i en 

kluven situation.  

      

Angående mätningarna 

som ska vara 

vägledande för 

bemanningstätheten. 

Enhetschefen förklarar: 

 

Chef: ”…vi har fjärilar i magen alla 

enhetschefer som är med nu.” 
  

Chefen förmedlar ett 

osäkert läge. Vad kommer 

att ske härnäst? Den 

chefsgrupp hon tillhör är 

orolig. En oro som kan 

smitta av sig på gruppen? 
  

2. Tema budget 
 

Verksamheten har för 

år 2010 gått back 

800 000-900 000 kr. 

Dialog mellan 

enhetschef och 

medarbetare:  

 

 
 

 

 

 

 

 

- Personal: ”Vad blir det av sånt ?” 

 

-Chef: ”Jag får smäll på fingrarna 

när jag lägger fram min budget, jag 

får sätta på mig stålhandskarna, kan 

jag motivera och vi kan leta reda på 

varför vi går back, det gör vi, jag 

sitter där inne 1 timme varje gång 

och vi vänder och vrider på saker.” 

 

-Personal: ”Är det tjänsterna som är 

fast som det är fel på ?” 

 

-Chef: ”En vända gjorde vi det… det 

är ju inte stora pengar vi pratar om, 

det är ju inte miljarder, det är ju ex 

antal hundra tusen, och det är väl 

egentligen en piss i Mississippi, men 

skulle det alltid vara så, så hade det 

ju inte gått..” 

 

 

 

Otydligt, inte klargörande, 

personal sitter kvar med 

frågetecken, de är inte 

inkluderade i det som 

sker, även om det kan få 

följder för dem framöver. 
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-Personal: ”Men den som sitter och 

gör budgeten, förstår inte den att det 

går inte driva ett sånt här ställe på 

den lågbudgeten som de har satt, 

alltså om man redan ligger lågt och 

försöker,  alltså vad går de efter ?” 

 

-Chef: ”Ja, det kan man undra, 

alltså det finns nyckeltal som hittills 

har talat om hur mycket personal 

man ska ha, uträknat per 

vårdtagare”.  

 

-Personal: ”Hur mycket sparade du 

in på bilen som du drog in ?” 

 

-Chef: ”Den sparade jag ca 40 000 

kr/år på. Man kan ju inte spara 

överallt. Vad tycker ni, ska vi spara 

in på kaffe också ?” 
 

3. Tema arbetsmiljö 

 

Enhetschef har på 

dagordningen satt upp 

punkten arbetsmiljö. 

Dialog mellan 

enhetschef och 

medarbetare:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chef: ”Arbetsmiljöverket var ju här 

igen. Detta med städvagnen som vi 

köpt in, tvättvagnen. Vi fick 

tillsägelse vad gäller tvättstugorna, 

att ingenting ska ligga på golvet, dels 

av hygieniska skäl, men också denna 

framåtlutade ställning inte är så 

optimal. Era ryggar klarar det 10 

ggr, men 110 ggr/vecka inte så 

underbart, därför köptes det in fler 

tvättvagnar. Sedan har jag sett att de 

tvättvagnarna används ju inte.” 

 

- Personal: ”Den låge är för låg. 

Har två gamla sedan tidigare, de nya 

blev för låga.” 

 

-Chef: Det är kaos i tvättstugan, 

tokigt byggd, soporna ska stå där 

ute. Alla kommuner är lika trängda, 

vi har det bra ändå ska ni veta, nu är 

det som det är, går inte att flytta på. 

Det var det om arbetsmiljö. Sen så 

vill jag, på tal om arbetsmiljö, att 

när ni kommer på sådant som är 

tokigt, som har med arbetsmiljö att 

göra, att ni tar upp sådant på APT, 

ni har lika stort ansvar, ligger på var 

 

 

Ingen systematik i 

arbetsmiljöarbetet, inget 

förebyggande arbete, inga 

tidsramar för när 

arbetsmiljöpunkterna ska 

vara åtgärdade, hur, samt 

av vem de kommer att 

följas upp. Ansvar läggs 

på personalen att ta upp 

arbetsmiljöproblem på 

APT, vilket verkar vara 

nytt för gruppen. Känner 

personalen till vad som är 

en 

arbetsmiljöangelägenhet?  
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och en att ta upp det som känns fel, 

vi kommer med direktiven uppifrån, 

ni kommer med det som ni upplever 

brister.” 
 

4. Tema SKOP 

 

Under punkten ”SKOP 

(Skandinavisk Opinion 

AB)” gav enhetschef 

återkoppling till den 

mätningen som 

utfördes hösten 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Chef: ”…sedan var det mycket som 

rör samarbetet med mig. 

Lönekriterierna, de tog jag upp förra 

gången, hur många känner till dessa 

för arbetsplatsen? 2,8 (5,0). Förra 

gången tog jag upp vad man tar med 

när man lönesätter, hoppas fortsätta 

sätta upp mål, precis som mål och 

delmål för vårdtagarna i 

genomförandeplanen, så ska vi också 

jobba med mål och delmål, så att det 

ska bli tydligt för er, precis som mål i 

skolan, för att få betyg det och det, 

vad du måste uppnå för att få betyg 

på detta och detta, det ska vi jobba 

vidare med, inte mer om SKOP just 

nu.” 
 

  

 

Chefen hoppade över 

poängsättningen betr. 

samarbetet med henne 

själv. Hon likställer sättet 

att lönesätta, som att få 

betyg i skolan, vilket 

antagligen uppfattas oklart 

och kan framkalla 

negativa associationer och 

inte skapar en vi-känsla.   
 

5. Tema förbättring - 

grupparbete 
 

I APT ingick 

grupparbete om vad 

medarbetarna upplever 

kan bli bättre i 

verksamheten och 

några av deras 

synpunkter var 

följande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Personal: ”..ska tillgodose 

vårdtagarens behov, kan vara olika, 

de är olika personer, har olika 

bakgrund, måste se till deras 

historia, det är individuellt, kan inte 

vara så att alla måste göra detta och 

detta, måste se till var och en, 

önskemålen de har är inte så stora, 

de vill inte besvära, se till deras 

önskemål, det sociala behovet och 

omvårdnadsbehovet, fler 

valmöjligheter, kan vara allt möjligt, 

alla behöver inte äta gröt, vi är här 

för dem, ett trevligt bemötande, 

integriteten, bemöta vårdtagarna 

som de vill bli bemötta, måste läsa 

deras livshistoria, rätt information 

för att kunna bemöta, korrekt 

information, ja, livshistorier över 

lag, information från anhöriga, vissa 

har ingen, då är det lite värre.” 

 

-Personal: ”.. det läggs på saker i 

vårt arbete som vi inte har utbildning 

 

 

 

Anhöriga är viktiga för 

kvalitetsarbetet. Personal 

vill att man ser till den 

enskilde vårdtagarens 

behov i 

omvårdnadsarbetet och att 

det sociala behovet får 

större utrymme. 

Meningsfullhet i arbetet 

finner de i relation till 

vårdtagaren. Personal ser 

att deras kompetens 

brister, vilket påverkar 

deras psykosociala 

arbetsmiljö. Personal vill 

utvecklas och uppleva att 

de lär sig.  
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för, tycker jag, det skapar stress.” 

 

-Personal: ”..att man utvecklas som 

person och i yrket, utvecklas i sin 

yrkesroll, i relation till sina 

arbetskamrater och mot 

vårdtagarna, är öppen för 

förändringar, handlingskraft, kliva 

fram och ta det, våga vara öppen för 

hur andra gör, inte säga såhär 

brukar vi göra här.” 

 

-Personal: ”..vi är här för 

vårdtagarnas skull, meningsfullt för 

att man är behövd i arbetet, är det 

meningsfullt föder det handlingskraft 

och delaktighet.” 
 

6. Tema ledarskap 

 

Personalen har på eget 

initiativ haft ett möte 

med enhetschefens chef 

dvs verksamhetschefen, 

för att diskutera sin 

direkta arbetsledning 

dvs enhetschefen. Så 

här kommenterar 

enhetschefen den 

situationen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

-Chef: ”…för jag vill finnas för er, 

också att finnas för vårdtagarna, har 

jättemycket idéer om vad som kan bli 

bättre, det här med sätt att tänka 

osv., men det har jag inte mäktat med 

att framföra på ett sätt som gjort att 

ni har nappat, det kändes inte så 

bekvämt för mig att sitta här när ni 

hade möte med verksamhetschefen, 

chefer är inte annorlunda än vad ni 

är, visste inte vad ni pratade om, 

sedan kom hon direkt efteråt, och det 

var ganska skönt, fick nöja mig med 

det, hon sa också att det var ett möte 

i god anda, vill också att ni kommer 

till mig, så himla omöjlig tror jag 

inte att jag är, vi får helt enkelt 

diskutera tills det diskuterats klart. 

Jag har en uppdragsbeskrivning för 

hur mitt arbete ser ut, ni får kika på 

den, innehållsförteckning 

chefsarbete, precis som det finns en 

arbetsbeskrivning för er. Är den 

aktuell, är det så här det ser ut i 

dag? Skulle ni vilja det?” 

  

 

 

 

 
 

 

 

Enhetschef känner sig 

otillräcklig och splittrad. 

Upplever sig överkörd av 

att personal har haft möte 

med hennes chef 

(verksamhetschefen) utan 

att hon själv fick vara 

med. Personalen efterlyser 

genom sitt agerande större 

grad av ledarskap. Tid 

uttrycks vara en bristvara 

för enhetschef i 

förhållande till personal, 

vårdtagare och 

verksamhetsutveckling. 

Enhetschef arbetar på ett 

vis som hon själv inte 

känner sig tillfreds med. 

Enhetschefen ger uttryck 

för att 

uppdragsbeskrivningar 

inte är uppdaterade. 
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APT 2 Hemtjänst Kommentar Författarens 

reflektion 
1. Tema arbetsschema 

  

Ett nytt sätt att lägga 

upp 

bemanningsbehovet på 

och lägga 

arbetsscheman på är 

under införande sk 

”Årsarbetstid” resp. 

”LapsCare”. Till 

punkten ”Årsarbetstid” 

sägs bl a följande: 

 
 

 

 

 

 

-Chef: ”Tiden som vi har här är 

ojämnt fördelad, vissa delar på 

dagen är det hårt tryck och andra 

delar på dagen är det stor 

överkapacitet, 10-60 timmar som är 

helt outnyttjade, det håller inte, vi 

kan se minskning av antalet ärenden 

som kommer in, kan se missnöje hos 

vårdtagarna när vi flyttar tider, det 

kan vi förlora vårdtagare på, i 

slutändan kan ni förlora jobbet. 

Detta måste man vara klar över. Ett 

sätt att jobba med tiden på 

annorlunda sätt är årsarbetstider.”  

 

-Chef: ”Avtalet kan jag inte i detalj 

orda om, men det kräver en hel del 

av er som grupp, det är precis som 

du säger att man kan önska tider, 

men kan inte önska hela tiden, lägger 

schema 10 veckor, då kan man säga 

de här två veckorna får du ha 

önskeschema, sedan därefter får 

någon annan ha det, bygger på 

samverkan annars faller inte väl ut, 

vissa givna regler t ex antal timmar 

vissa pass, visst antal helger, visst 

antal kvällar, annars fungerar det 

inte, men man styr på ett helt annat 

sätt än hittills, jag ser att vissa 

veckor har vi skriande behov av 5 

personer på kvällen, andra perioder 

när vi har vårdtagare inne på 

avlastning behövs bara 3-4 personer, 

kan lägga schema på ett helt annat 

sätt, lägger in de givna reglerna från 

början, om ändrat behov under 

perioden, får se över var resurserna 

ska ligga, det handlar om er 

arbetsmiljö, har ambitioner om att 

titta på detta.” 
 

 

 

Chef menar att 

personalens resurser i 

form av tid inte används 

optimalt. När personal inte 

hinner med under vissa 

delar av dagen, måste 

bokad tid för vårdtagare 

flyttas till annan del av 

dagen, vilket är en 

kvalitetsbrist i relation till 

vårdtagaren. Detta kan på 

sikt leda till minskad 

efterfrågan av kommunens 

hemtjänst, enligt chef. 

Chef relaterar även till 

vårdpersonalens 

arbetsmiljö som motiv till 

att införa årsarbetstid, 

exakt på vilka vis?  

 
 

Samma tema… -Personal: ”Vi som jobbar 75% 

sitter inte av tiden, kan jag säga, vi 

har jämnt upp tycker jag.” 

 

Lojalitetsproblem. Chef 

och vårdpersonal har olika 

bild av hur dagliga arbetet 

ska läggas upp och olika 
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-Chef: ”När full styrka är inne då är 

det inte mycket att göra på 

eftermiddagen, måste utgå från hur 

många anställda vi har.” 

 

-Personal: ”Men hur många gånger 

är vi fullbemannade..?” 

 

-Chef: ”När jag går in och ser på 

städ, kan vara 12 städ på en onsdag, 

inte relevant, måste fördelas bättre 

över veckodagarna. Vad man kan se 

och som gör mig konfunderad, 12 

städ på en dag, 3 på en annan, 2 på 

en annan, jag får inte ihop det i min 

värld, det kommer vi också att ändra 

på, jätteviktigt hur man informerar 

vårdtagarna om flyttning av städ, 

kommer inte att bli helt enkelt, de är 

vanemänniskor, men det måste bli 

jämnare fördelat.” 

 

-Personal: ”Det måste planeras 

bättre, när människor är på kurs, är 

sjuka osv, får inte bli så stirrigt, det 

blir att man säger att nu är vi 

jättelite folk, men ja det visste vi ju, 

bra med årsarbetstiden, kan alltid ha 

en inne när någon är på kurs och vi 

slipper byta, kan planera bättre, kan 

förutsäga bättre, kan hända att man 

måste byta ändå, men då får man ta 

det, årsarbetstider bra, vi kan bli 

avskedade annars, hur ser det ut om 

någon av de anhöriga kommer in och 

de ser att vi sitter av tiden, hur roligt 

är det att bli avskedad, ta vara på er 

arbetsplats, ta hand om den, och om 

vårdtagarna, annars har vi inga 

jobb.”(hon faller i gråt) 

 

Lite längre fram i samma diskussion: 

 

-Personal: ”Om man pratar om 

årsarbetstid, kan man då koppla på 

Lapscare på det, så kan få 

kontinuitet på vårdtagarna, något 

man bygger in i Lapscare? Tar man 

hänsyn till vem som är 

kontaktperson, så att det blir 

bild av hur bemanningens 

arbetstid används. 

Personal visar oro inför 

framtiden. Personal har 

funderingar beträffande 

kvalitetsparametern 

kontinuitet i förhållande 

till vårdtagare. 

Organisationens/chefens 

visioner beträffande 

systemens effekter 

tydliggörs inte. 
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kontinuitet?” 

 

-Chef: ”Vi tar det senare, vi har lagt 

ett frö om årsarbetstid och Lapscare 

och så tar vi resten senare, ok? Vi 

har fler saker på dagordningen.” 

 

2. Tema arbetsmiljö 

 

Personalen har satt upp 

punkten välbefinnande 

– arbetsmiljö på 

dagordningen: 
 

 

 

-Personal: ”När vi planerar, så blir 

det inte som vi har planerat, om det 

är Lapscare eller vad det är, så 

skiter man i det till slut, innan har 

man alltid jobbat tillsammans, man 

har haft delmål, något som 

vårdtagaren ska bli bättre på, så är 

det inte med Lapscare, nu får man 

sitt schema, man ska inte tänka, bara 

gå efter sitt schema, sedan är det 

klart.” 

 

-Chef: ”Hävdar bestämt att ni har 

stort inflytande, om patienten har 

önskemål, så har du ett stort ansvar 

att detta kommer in i LapsCare, du 

måste lämna informationen vidare, 

så att det skrivs in hur vederbörande 

vill ha det, gör ni inte det?”  

 

-Personal: ”Genomförandeplanen 

ska fyllas i, men ska man bli 

papegoja då.? Vem säger man saker 

10 ggr till, man blir ju trött. Och om 

jag inte kan mina vårdtagare, då kan 

man inte kräva så mycket av mig...” 

 

-Personal: ”Kommunikationen 

brister, man ska inte behöva tjata 

hela tiden, sakerna blir ändrade 

ändå, alltså önskemålen de vill ha, 

sätter önskemål onsdag kl, 14.00, 

sedan ligger de aldrig på onsdag kl. 

14.00. Det är inte säkert det är X 

som har gjort fel, utan det kan vara 

LapsCare.” 

 

-Personal: ”Information kommer 

inte vidare, har en vårdtagare som 

definitivt behöver lite längre tid. 

Detta har vi påpekat hur många 

 

 

Förankringsbrist i 

förändringsarbetet. 

Personal uttrycker stress i 

arbetssituationen och 

frustration över 

förändringsarbetet. 

Personal uttrycker att 

målen i arbetet är 

otydliga, 

gemenskapen/teamkänslan 

har försvunnit och att 

upplevelsen av ansvar 

som de tidigare hade har 

tagits ifrån dem. 

Delaktigheten och 

påverkansmöjligheten i 

sitt arbete saknar de. När 

de var i arbetslag gick det 

bättre att arbeta 

kundorienterat. Har 

personalens 

ansvarstagande minskat? 

Nu är arbetet mer 

”mekaniserat” och egen 

tankeverksamhet blir inte 

efterfrågad på samma vis 

som tidigare. 

Effektiviteten i arbetet 

uttrycks ha satts på 

efterkälken. Detta 

påverkar arbetsglädjen 

negativt. 

Kommunikationsbrist 

internt och också i relation 

till Myndighetsenheten 

uttrycks, information når 

inte fram, stannar på 

vägen. Inlärningsproblem 

av det nya 

schemaläggningssystemet. 

Utbildning sker efter att 
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gånger  som helst, jag har kommit i 

konflikt med vårdtagaren flera 

gånger  när säger att jag hinner inte. 

Tagit upp det på teammöten.” 

 

-Chef: ”Biståndstiderna styr vi inte 

över längre, det är 

bist.handläggarna som bestämmer, 

vi ska ha jävligt gott på fötterna, vi 

styr inte över tiden. Vi måste rätta 

oss efter 30 minuter.” 

 

-Personal: ”Men det är ju 

människor…” 

 

-Chef: ”Ja, men tiden styr vi inte 

över. Biståndshandläggarna ska 

muntligt bevilja, att ja det är ok, lägg 

det till 1½ timme, vi får inte betalt 

för mer än biståndet.” 

 

-Personal:” Men ska jag komma i 

konflikt varje gång, patienten hinner 

inte, hon säger detta är min tid, detta 

är enda gången i veckan.” 

 

-Personal: Hur gör man då som 

personal, om man tidigare hade en 

timme och nu blir det 45 minuter. Vi 

kanske inte kan jobba fortare.” 

 

-Chef: ”Man måste se på vad som 

gjort att tiden minskas. Det kan bli 

ändrade tider pga omprövningar, 

kan vara så att schablonen inte 

stämmer.”.  

 

-Personal: ”Jag känner mig 

stressad, jag brukar inte vara 

stressad och irriterad och jag jobbar 

inte långsamt.” 

 

-Chef: ”Skriv in i ProCapita, viktigt 

att alla gör det, och skriv i 

kommunikationspärmen.” 
 

nya system 

implementeras, inte innan. 

Detta skapar osäkerhet 

hos personal och påverkar 

psykosociala arbetsmiljön 

negativt. Ingen 

visualisering av de 

problemområden som tas 

upp på APT, hur saker och 

ting hänger samman. 

Visualisering hade gjort 

APT mer pedagogiskt för 

medarbetarna. 
 

3. Tema paus i arbetet 
 

Personalen har satt upp 

punkten pauser i arbetet 

på dagordningen: 

 

 

-Personal: ”Ska man få hinna 

komma in och kissa ibland?” 

 

 

 

Tidsbrist upplevs som ett 

arbetsmiljöproblem. 
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-Chef: ”Ska det in i LapsCare? Hur 

tänker du nu?” 
 

-Personal: ”Jag vill inte sitta hos 

vissa patienter och kissa, behöver få 

komma in någon gång, ta lite vatten 

och kissa, tidigare var det sagt att 

man skulle ha 5 min, varje timme, 

undrar vad det var?” 

 

-Chef: ”Om vi tar gångtider för att 

bemöta det, vi kan vara snåla när 

personal är sjuk, annars ska tiderna 

vara tillfredsställande.” 

  

-Personal: ”Nä, det är de inte! Åkte 

bil med fritt blås och det tog 3 min., 

men gångtiden var satt till 2 min. 

Position A till B tar ingen hänsyn till 

yttre omständigheter och jag hinner 

inte, för lite luft/luckor i systemet. 

Systemet ser inte tiden för logistik..” 

 

-Chef: ”Fönstren måste bli större. 

Det finns en hel del vi måste göra, 

jag hör vad ni säger och det är inte 

tillfredsställande, men om alla är på 

plats, då har ni gångtider, då 

behöver man inte trycka ihop sig.” 

 

-Personal: ”Men man måste ju få lov 

att komma in och kissa, hon pratar 

om att inte behöva jobba till 12.00, 

vill komma in och ta en macka och 

kissa, kan inte jobba till 12.00, går 

upp kl. 06.00. vad säger facket?” 

  

-Chef: ”Facket har sagt att ni kan 

vänta 5½ timme innan ni har rast. 

Tycker alla att det är ett stort 

problem?” 

 

-Personal: ”Kan det vara ja, inte 

alla man kan låna toalett av.” 

 

-Chef: ””Lapsarna” ska få sitta med 

detta i lugn och ro, de ska få tiden 

som krävs, det är ännu inte inlagt 

som det ska och det är inte 

”lapsarnas” fel.” 

Införandet av ny teknik 

gör att verklighetens 

behov (vårdtagares och 

personalens) inte tas 

hänsyn till på ett önskvärt 

vis. Hade det kanske varit 

möjligt att förutse dessa 

problem om t ex tagit 

tillvara på andra enheters 

misstag och erfarenheter? 

Nätverksutbyte, finns det?  
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4. Tema schema 

 

Enhetschef har 

synpunkter på 

ansvarstagandet 

beträffande arbetstid 

 

 
 

 

 

 

 

-Chef: ”Vissa kommer väldigt sent, 

irritationen blir stor, man får inte 

vara ensam, ska alltid vara två på 

kvällen, det handlar om er 

arbetsmiljö, vad händer om man blir 

överfallen eller nedslagen, 

otryggheten med att vara själv här, 

det ska ingen bli utsatt för, aldrig 

vara ensamma och absolut inte ok att 

gå iväg kl. 21.45, när slutar kl. 

22.00. Timvikarier har andra regler, 

de jobbar timme för timme och 

behöver inte stanna kvar till 22, om 

de inte har ngt att göra kl. 21. Om 

trygghetslarmet ringer kl. 21.55, då 

ska två stycken gå dit. Tycker ni att 

ni har respekt för varandra.?”  

 

-Personal: ”Om det är ett lag som 

inte dricker kaffe, så görs det 

ingenting. Folk sitter med jackorna 

på och väntar trots att diskmaskinen 

är full och soppåsar fulla osv.”  

 

-Chef: ”Ingen går tidigare p.g.a. av 

buss eller annat, då blir det ogiltig 

frånvaro, det är grund för 

uppsägning, totalt oacceptabelt, ni 

har arbetstid till kl. 22.00, ska inte 

stå med jackorna och stressa dem 

som kommer in, är ni inte rädda om 

er arbetsplats? Samma regler som 

gäller över hela området. Ni själva 

skapar er arbetsmiljö. 

Kommunikation och dialog! 

Egenansvaret! 

Är ni rädda om ert jobb, undrar jag? 

Detta som kommer fram i dag är inte 

att vara rädd om sitt jobb, 

jättetråkigt! Ja nu är klockan 16.00.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Personal har bristande 

kollegialitet och lojalitet 

inom gruppen. Varför är 

det så? 

Enhetschefen menar att 

medarbetarna skapar den 

dåliga arbetsmiljön. Hur 

ska hon lyckas att få 

medarbetarna att 

respektera varandra, ta 

ansvar och jobba 

kollegialt? Är arbetslagen 

splittrade? 
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APT  3 

Äldreboende 

Kommentarer Författarens 

reflektion 
1. Tema förändring 

arbete  

 

Personal har satt upp 

punkten situation 

utifrån förändringar i 

arbetssituation på 

dagordningen:   

 

 

 

 

 

-Personal: ”Just nu så finns det inte 

så mycket positivt…jag tycker inte 

vården blir bra, jag tycker inte att vi 

mår bra, tycker ingen mår bra.” 

 

-Chef: ”Nej, om vi försöker bena ut 

var problemen ligger, för att 

någonstans så… nu har vi haft detta i 

en vecka och det kan man tycka har 

varit en skitvecka, kan man ju förstå, 

det har varit tufft och varit tungt, och 

det har varit oorganiserat och kaos 

till viss del och så, då börjar vi, vad 

är det som inte funkar?” 

 

-Personal: ”Vi är ovana, vi är ovana 

vid 2:ans avdelning och de andra är 

ovana vid 3:ans.” 

 

-Personal: ”Merarbete, mycket 

mycket mer merarbeta har vi fått, 

genom att nu har vi matsalen där 

nere med, det har vi inte haft innan, 

mycket , mycket mer spring och det 

märker jag av nu som har så 

förbaskat ont i mina ben, och innan 

var det korttiden, då sprang vi som 

idioter, då blev det så bra när vi 

delade upp våningarna, nu är man 

överallt, en massa spring, klarar inte 

av det, inte hunnit lära känna 

vårdtagarna.. kontaktmannaskapet 

urholkat.”. 
 

 

 

 

Personal upplever stress 

och kvalitetsförsämringar 

av att de ska vara på för 

många ställen och inte kan 

följa upp sitt 

kontaktmannaskap. 

Personal upplever att de 

tappar kunskapen om sina 

egna patienter. 

Förändringar genomförs i 

arbetsfördelningar och 

bemanningar. Effekterna 

av dessa hade kanske 

kunnat förutses om tagit 

tillvara på de erfarenheter 

som tidigare gjorts. Risk- 

och händelseanalyser 

innan förändringar i 

verksamheten sker arbetas 

det antagligen inte med.   
 

APT 4 Hemtjänst Kommentarer Författarens 

reflektion 
1.Tema utanför 

protokollet 
 

Personal pratar om 

arbetsmiljön i 

vårdtagarnas hem: 
 

 

 

 

-Personal: ”...bara nu sista året det 

här med arbetsmiljö..kolla det..alltså 

förr var det ju enhetschefen och 

facklig som körde ut till vårdtagarna,  

men nu  säger hon att det vilar på 

oss, jag har fortfarande inte sett 

något papper på det, men  egentligen 

 

 

 

Arbetsmiljö i hemmen kan 

vara besvärliga, för lite 

utrymme, låga sängar osv. 

Vårdpersonal får själva 

scanna igenom 

arbetsmiljön, ansvaret 

vilar på vårdpersonalen. 
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skulle det stå i de nya riktlinjerna, 

men som sagt var, något papper på 

det har vi inte sett..Vi har en 

checklista som vi går efter, men jag 

tycker inte vi är utbildade för det. 

Det blir ju vi som tar ansvaret för 

det, att det är ok. Men 

diskussionerna med vårdtagaren 

slipper vi. En bra arbetsmiljö ska ha 

80 cm runt om sängen, men det är 

det ju inte på något ställe. Det är 

viktigt att vi själva talar om att vi 

behöver det. Anhöriga är oftast de 

som inte tillåter att man kan ändra 

om i hemmet.” 

 
    

Ev. samtal med vårdtagare 

tar emellertid 

enhetschefen fortfarande. 

Vårdpersonal behöver 

utbildning i arbetsmiljö 

och hur checklistorna ska 

användas. Förr var det 

enhetschef och facklig 

som gick igenom 

arbetsmiljön hemma hos 

vårdtagarna. Skulle man 

kanske redan i samband 

med SVPL (samordnad 

vårdplanering på 

sjukhusen) ha en punkt 

om att patienten måste gå 

med på genomgång av 

arbetsmiljön i hemmet, så 

att det redan i det tidiga 

skedet förankras vikten av 

arbetsmiljöförhållanden 

för kommande 

hemtjänstpersonal? Och 

att det då även förankras 

hos anhöriga, som kan 

vara bromsklossen betr. 

behov av förändring i 

hemmet.  
 


