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Äldreomsorgsteam med särskild inriktning på
missbruk
Inom äldreomsorgen finns en stor variation av människor. Det finns
människor med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk med
mera. Den stora variationen av människor gör också att det finns stor
variation av behov hos de människor som blivit äldre och som
behöver stöttning i sin vardag för att kunna leva ett fullt och
innehållsrikt liv. När det kommer till att stötta personer som befinner
sig inom personkrets så finns det mer tydliga direktiv i Lagen om
Särskild Service, LSS, men när det kommer till andra aspekter så kan
det bli mer komplicerat.
För flera år sedan gjordes en utredning för att se över möjligheten att
starta ett lågtröskelboende för äldre med ett aktivt missbruk. Detta
boende skulle ha spetskompetens inom både äldreomsorg och
missbruk. Kommunens utredning gjordes i samverkan med civila
samhället för att få in så många viktiga synvinklar som möjligt, men
när utredningen väl var färdig så hände tyvärr inget mer.
Vänsterpartiets representant i Programnämnd Social Välfärd ställde
därför flertalet frågor om detta och till slut kom svaret att
utredningen var lagd på is samt att den inte skulle mynna ut i något
konkret förslag.
I samtal med civila samhället ser vi i Vänsterpartiet att något
fortfarande saknas när det kommer till att hjälpa människor som har
ett aktivt missbruk. Vi har fått rapporter om att det finns ett 20-tal
personer i kommunen som är hemlösa och har ett aktivt missbruk.
Det handlar om människor som har behov av att få en plats på ett
Vård- och omsorgsboende men som nekas på grund av sitt missbruk.
Vi frågar oss vad som kommer att hända med dessa människor?
Personer med långvarigt missbruk löper en större risk att utveckla
alkoholdemens som innebär att de behöver hjälp och stöd via
kommunens hemvård samtidigt som personalen varken har
kompetensen eller resurserna som krävs för att arbeta med denna
grupp. Det blir ett stort problem då personalen får en mer ohållbar
arbetssituation och stödbehövande människor inte får den hjälp som
de behöver.
Att därför skapa ett resursteam som är särskilt inriktat på missbruk
skulle kunna utgöra en viktig del i att arbeta konstruktivt med en
äldre persons missbruksproblem. Teamet skulle kunna helt ta över
omsorgen för vissa svårare fall men även kunna vara en viktig
kunskapskälla samt utbildningsinsats för all personal inom
äldreomsorgen. Ett sådant team skulle kunna utforma en särskild
individuell plan där hanteringen av missbruksproblematiken kan

utgöra en central del. Det skulle innebära en trygghet både för
omsorgspersonalen men även för den äldre.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet:
Att

Örebro kommun inför ett resursteam inom
äldreomsorgen med särskild inriktning mot missbruk.
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