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Förord

Den här boken vänder sig till dig som ska arbeta som 
äldre assistent. Ordet äldreassistent gillas inte av alla. Där-
för kommer det kanske att kallas något annat i framtiden. 
Men det arbete du ska utföra innebär att du kommer att 
vara i den äldres tjänst, där du ska stödja och assistera den 
äldre. Ditt arbete kommer inte att handla om att vårda 
någon utan om att stödja en person att på bästa sätt klara 
sin vardag. Det gör du genom att ta tillvara den äldres 
egna resurser och utifrån det ge individuellt anpassat stöd.

I ditt arbete kommer du att möta många äldre personer. 
Hur du förhåller dig till och behandlar de äldre beror på 
din människosyn. Varje människa är mer eller mindre 
medvetet bärare av en människosyn. Det är viktigt att du 
som äldreassistent funderar över din människosyn eft er-
som den påverkar ditt bemötande av äldre. Men vad är då 
en människosyn? Finns det olika människosyner? Hur 
påverkar min människosyn mitt bemötande? Dessa frågor 
tar vi upp i den här boken. 

Verksamheten inom äldreomsorgen ska inriktas på att 
de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefi nnande, 
dvs. må bra. Till ett värdigt liv hör att andra respekterar 
ens personliga integritet, att man får vara med och 
bestämma och känner delaktighet i beslut. För att må bra 
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måste de äldre också vara trygga och känna meningsfull-
het. Värdighet och välbefi nnande måste förankras i ett 
medvetet val av människosyn och värdegrund. Den här 
boken ger dig svar på vad en värdegrund är och hur man 
arbetar utifrån den. Du kommer också att få kunskap om 
vad värdegrunden och de bakomliggande värdena inne-
bär för dig i praktiken när du möter de äldre i vardagen.

De äldre personer du kommer att möta i ditt arbete är 
på olika sätt beroende av ditt stöd och din omsorg för att 
klara av sin vardag. För att dessa äldre ska uppleva livskva-
litet är det viktigt att de känner att de trots sitt beroende av 
dig har kontroll över sin situation och makt över sitt eget 
liv. Det är därför viktigt att det stöd och den omsorg du 
ger alltid utgår från de äldres individuella behov och 
önske mål. Men för att veta vilka dessa behov är måste du 
först bygga upp en relation till den äldre så att hon känner 
tillit och förtroende för dig. Först då är den äldre redo att 
berätta sin historia för dig. Hur bygger man upp tillit och 
förtroende? Vad är en relation och hur bygger man upp en 
god relation till en annan människa? Det tar vi också upp 
i den här boken. 

En viktig faktor för att skapa en god relation är samtalet. 
När du pratar med den äldre personen får du ökad per-
sonkännedom om henne. Det leder till ökad förståelse 
och respekt för den äldre som en unik person. Först då 
kan omvårdnaden anpassas till hennes individuella behov 
och önskemål. Samtal kommer att vara en mycket viktig 
del i ditt arbete som äldre assistent. Den här boken ger dig 
kunskaper i vad som är viktigt i samtal.
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Kärnverksamheten inom äldreomsorgen är mötet mel-
lan den äldre och äldreassistenten. För att dessa möten ska 
bli goda möten måste du ha kunskaper kring människo-
syn, bemötande, relation och kommunikation. När du har 
arbetat dig igenom boken har du de nödvändiga teore-
tiska kunskaper som behövs för att möta äldre personer i 
behov av stöd och omsorg. 

För att texten ska vara lätt att läsa har vi valt att skriva 
”den äldre – hon”. Vi vet naturligtvis att de äldre kan vara 
både män eller kvinnor.

Att bemöta varje människa värdigt är ett ansvar för alla 
individer i samhället. Men ansvaret vilar särskilt tungt på 
dem som fått ett politiskt uppdrag eller som är anställd att 
överföra politiska beslut till handling.

Möten som utmanar. Landstingsförbundet, 
Svenska Kommunförbundet, 2003.

Gävle i maj 2010

Charlotte Roos
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Etiska dilemman

I ditt arbete som äldreassistent kommer du att hamna i 
många situationer där du står inför val som innebär att du 
måste ta ställning till etiska värden. Det innebär att du för-
söker komma fram till hur du ska handla eller varför det 
är rätt att handla på ett speciellt sätt. När du måste välja 
mellan etiska värden, och du inte vet vad du ska välja, har 
du ett etiskt dilemma. Frågor som man ställer sig vid ett 
etiskt dilemma är Vad är rätt och fel? eller Vad är gott och 
ont? Som äldreassistent kommer du dagligen att stå inför 
etiska dilemman och det är därför viktigt att bearbeta 
dem. Om du varje dag får ett etiskt dilemman som du inte 
bearbetar kommer du så småningom att bli stressad och 
missnöjd.

Diskussion och bearbetning av etiska dilemman kan 
med fördel ske i grupp. Det innebär att äldreassistenter 
med olika uppfattningar i ett etiskt dilemma får tillfälle att 
säga vad de tycker. Om gruppen inte är överens i en fakta-
fråga är chansen stor att den kan uppnå enighet. Om 
oenigheten däremot handlar om etiska värden är det inte 
lika lätt att bli överens. Det beror på att olikheterna då 
befi nner sig på det personliga planet där de inblandade 
kan ha olika människosyn och därmed olika värdegrund. 
En förutsättning för att bearbetningen av etiska dilemman 

När du måste 
välja mellan 
etiska värden, 
och du inte vet 
vad du ska 
välja, har du ett 
etiskt dilemma.
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i grupp ska bli framgångsrik är att man först har arbetat 
med den människosyn och den värdegrund som gäller i 
verksamheten. Det etiska dilemmat ska diskuteras och 
bearbetas utifrån verksamhetens värdegrund.

Verksamheten inom äldreomsorgen ska inriktas på att 
de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefi nnande 
Till ett värdigt liv hör respekt för den personliga integ-
riteten, att få vara självbestämmande samt att känna del-
aktighet i beslut. Till välbefi nnande hör att den äldre kän-
ner trygghet och meningsfullhet. Inom äldreomsorgen är 
 respekt, integritet, självbestämmande, delaktighet och 
meningsfullhet mycket viktiga etiska värden som ger inne-
håll och mening till verksamheten. När du som äldreassis-
tent hamnar i ett etiskt dilemma kan du utgå från dessa 
värden när du diskuterar och bearbetar ett etiskt dilemma.

Självbestämmande
Karin är kontaktperson till Elsa, 85 år. Elsa bor på ett särskilt 
boende för äldre. Elsa är mycket pigg och vital. Elsa och Karin har 
tillsammans upprättat en individuell genomförandeplan. I pla-
nen anges att Elsa gärna vill duscha på fredagar. Elsa sover ofta 
länge och äter frukost vid tiotiden så hon brukar duscha någon 
gång vid elvatiden. En fredag läser Elsa i morgontidningen att 
det är halva priset på underkläder och nattlinnen på ett närbelä-
get köpcenter. Elsa är i stort behov av nya underkläder. Dess-
utom ska en vissångare som Elsa uppskattar underhålla i köp-
centret vid lunchtid. Elsa säger därför till Karin att hon inte vill 
duscha den här fredagen utan hon vill hellre åka till köpcentret 
tillsammans med Karin.

Det etiska 
dilemmat ska 
diskuteras och 
bearbetas 
utifrån 
verksamhetens 
värdegrund.
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Karin informerar sina arbetskamrater om att hon och Elsa ska 
åka till köpcentret. Arbetskamraterna surar och undrar vem som 
ska göra Karins arbetsuppgifter när hon är borta några timmar. 

Hur kan arbetsgruppen diskutera detta etiska dilemma 
utifrån de etiska värdena självbestämmande och menings-
fullhet?

Respekt
Laila är 79 år, har en demenssjukdom och bor på ett särskilt 
boende för äldre. Laila var tidigare väldigt intresserad av kläder 
och hon har alltid varit mycket välklädd. Laila har mycket sällan 
vistats på en badstrand eller i ett badhus då hon tidigare i livet 
tyckt att man är alldeles för lättklädd när man bär baddräkt. Hon 
har inte känt sig bekväm med det. Har hon varit på badstranden 
har hon alltid burit en solklänning med en liten ärm. Nu bor Laila 
sedan några år tillbaka på ett särskilt boende för äldre. Sedan en 
tid tillbaka har man på boendet problem med att Laila ofta klär 
av sig naken bland de andra äldre som bor där. 

Arbetsgruppen vet inte hur de ska hantera situationen. Laila 
bli väldigt arg när de ska hjälpa henne på med kläderna och de 
andra äldre som bor på boendet reagerar starkt över att hon klär 
av sig naken. 

Personalen vill värna Lailas självbestämmande, men skulle 
hon ha bestämt sig för att klä av sig naken om hon varit 
frisk? Är detta en respektfull situation för Laila? Hur kan 
arbetsgruppen diskutera detta etiska dilemma utifrån det 
etiska värdet respekt?
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Integritet
Gunnar är 73 år, har en demenssjukdom och bor på ett särskilt 
boende för äldre. Gunnar är mycket fysiskt vital och mycket mor-
gonpigg. Varje morgon stiger han upp vid femtiden och utan att 
tvätta sig tar han på sig sina kläder. Det är oerhört svårt för per-
sonalen som arbetar på boendet att motivera honom till att 
duscha eller tvätta sig. Gunnar har fått ett sår i ljumsken och det 
är också svårt att motivera honom att tvätta såret och att byta 
förbandet två gånger i veckan. Gunnars kontaktperson heter 
Lisa. Gunnar har förtroende för Lisa och hon har lärt känna Gun-
nar mycket väl och vet hur man motiverar honom till att tvätta 
sig, duscha och lägga om såret. Under Lisas sommarsemester 
uppdagas att Gunnar inte har duschat eller tvättat sig på fyra 
veckor. Hans sår är inte heller omlagt och det är nu infekterat. En 
morgon bestämmer arbetsgruppen att Gunnar måste duscha 
då såret är infekterat. Tre personer går in till Gunnar på morgo-
nen. Två personer håller fast honom i armarna medan den tredje 
personen duschar honom och lägger om såret.

Efter detta börjar arbetsgruppen diskutera om de handlade 
rätt mot Gunnar. Några tycker att man måste tvinga honom på 
det här viset då det är viktigt för hans hälsa att rengöra såret. 
Några tycker att detta är ett riktigt övergrepp. 

Hur kan arbetsgruppen diskutera detta etiska dilemma 
utifrån det etiska värdet integritet?

Delaktighet
Lisbeth är 71 år och bor på ett särskilt boende för äldre. Lisbeth 
bor där därför att hon behöver känna sig trygg. När Lisbeth 
bodde ensam i sitt hus var hon otrygg och rädd. Lisbeth är 
sedan 30 år tillbaka storrökare. Hon har alltid skött sina cigaretter 
själv. När hon fl yttar in på ett särskilt boende för äldre informerar 
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personalen henne om att hon inte får ha sina cigaretter och 
tändstickor själv. Personalen förvarar hennes cigaretter och 
tändstickor och så får Lisbeth be om en cigarett när hon ska 
röka. 

Arbetsgruppen börjar diskutera detta. En del av arbetsgrup-
pen menar att det är helt rätt att ta ifrån Lisbeth cigaretterna 
eftersom hon skulle kunna glömma bort en tänd cigarett 
någonstans – då skulle det kunna börja brinna på hela boendet. 
Några andra i arbetsgruppen menar att Lisbeth måste få 
bestämma själv över sina cigaretter. 

Hur kan arbetsgruppen diskutera detta etiska dilemma 
utifrån det etiska värdet delaktighet?

Trygghet 
Arne är 81 år och har en demenssjukdom i tidigt skede. Arne är 
orienterad till person, tid och plats men har ibland problem med 
närminnet. Han bor på ett särskilt boende för äldre. Arne är 
fysiskt mycket vital och tycker mycket om att promenera. Han 
promenerar därför runt mycket på boendet. Boendet består av 
en korridor där det fi nns lägenheter samt ett gemensamt kök 
och vardagsrum. Det fi nns även en dörr från vardagsrummet till 
fl er gemensamma ytor i form av sällskapsrum. Arne vistas ofta i 
sällskapsrummen då han tycker att det är lite stökigt på boen-
det. På boendet bor en dam som skriker mycket och det tycker 
Arne är obehagligt. Han tycker att det är lugnare och trevligare i 
sällskapsrummet där han inte hör skrikandet. På dagarna är det 
alltid mycket folk i sällskapsrummet och även en del personal. På 
kvällarna är det nästan aldrig någon där, men Arne går gärna dit 
även på kvällen. I sällskapsrummet fi nns en ytterdörr som är för-
sedd med en kåpa över låset så att de äldre med demenssjuk-
dom som bor på boendet inte ska kunna låsa upp dörren och ta 
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sig ut. Arne vistas en kväll i sällskapsrummet helt ensam. Han 
känner då för att ta en promenad utomhus. Han har inga pro-
blem med att ta bort kåpan över låset och han öppnar ytterdör-
ren och går ut. 

Efter denna händelse tycker arbetsgruppen att Arne inte ska 
få vistas i sällskapsrummet under kvällstid så man låser därför 
dörren från boendet så att han inte kan ta sig ut till sällskaps-
rummen. 

Hur kan arbetsgruppen diskutera detta etiska dilemma 
utifrån de etiska värdena trygghet och meningsfullhet?
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