Socialstyrelsens uppdrag:
Läs mer
• Om den nationella värdegrunden:
www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund
• Socialstyrelsens arbete med äldrefrågor:
www.socialstyrelsen.se/aldre

Nationell värdegrund
inom äldreomsorgen

Möjlighet att söka stimulansbidrag för kommuner
På Socialstyrelsens webbplats finns mer information om möjligheten att söka
statsbidrag. För den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen finns tre
aktuella statsbidrag:
– Prestationsersättning till kommuner för lokala värdighetsgarantier		
Prestationsersättningen syftar till att stimulera kommuner att utforma 		
lokala värdighetsgarantier som gör det tydligare för äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.
– Statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet – utbildningssatsning inom äldreomsorgen
Statsbidraget syftar till att stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att
växa i sina yrkesroller.
– Statsbidrag till insatser som stödjer värdegrundsarbetet
i äldreomsorgen
Socialstyrelsen ska under 2012 fördela stimulansmedel till kommuner som utvecklar värdegrundsarbetet i äldreomsorgen. Exempel på sådana insatser är att
man utbildar personal till värdegrundsledare eller utbildar personer som har ett
sammanhållet ansvar för sociala frågor.
Läs mer om stimulansbidrag på:

www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag

Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. Uppdragen syftar till att den
nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska
förankras och börja tillämpas inom äldreomsorgen. Gemensamt för
alla uppdrag är att de ska öka förutsättningarna för att äldre personer
som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdegrund inom äldreomsorgen – detta gör Socialstyrelsen
Högskoleutbildning om värdegrund
Stöd till kommunernas arbete med
att ta fram lokala värdighetsgarantier
Lokala värdighetsgarantier ger äldre, deras närstående och allmänheten en bild av vad de kan
förvänta sig av äldreomsorgen.
Garantierna visar hur äldreomsorgen i kommunen arbetar med etiska värden som självbestämmande, delaktighet, integritet, trygghet och
meningsfullhet.
Socialstyrelsen delar ut prestationsersättning
till kommuner som tar fram lokala värdighetsgarantier.
Beställ eller ladda ner vägledningen på
www.socialstyrelsen.se/
publikationer2011/2011-5-19

Socialstyrelsen har tagit fram högskoleutbildningar i den
nationella värdegrunden. Syftet är att den nationella värdegrunden ska förankras, tillämpas och genomsyra arbetet i
äldreomsorgen.
”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden
inom äldreomsorgen” vänder sig främst till enhetschefer,
biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Enhetschefer som gått denna kurs kan sedan fortsätta med
”Fördjupad värdegrundsutbildning i äldreomsorgen med
betoning på ledarskap”.
Båda utbildningarna omfattar 7,5 högskolepoäng vardera
och läses på kvartsfart. Utbildningarna ges terminsvis under
2012 och 2013.
Läs mer på www.socialstyrelsen.se/vardegrundsutbildning

Informationsfolder till äldre,
deras anhöriga
och allmänheten
Äldreomsorgens
nationella värdegrund
– vad innebär den för
dig? är en folder som
innehåller information
om äldreomsorgens
nationella värdegrund.
Den ger också konkreta exempel på vad
värdegrunden kan betyda för personer som
får äldreomsorg.

Bedömningsinstrument för
biståndsbehov

Beställ eller ladda ner
foldern på
www.socialstyrelsen.se
/publikationer
2012/2012-3-1

Socialstyrelsen utvecklar
ett frågeformulär som
biståndshandläggare kan
använda vid bedömning av
äldres behov av omsorg.
Instrumentet förväntas
bidra till ett systematiskt
arbetssätt som lägger vikt
vid hur den äldre ser på
sitt behov av omsorg.
Uppdraget ska redovisas
i februari 2013.

Vägledning för ökat
stöd till äldre med
psykisk ohälsa
Socialstyrelsen ska ta fram
en vägledning för att utveckla
det psykiatriska stödet till
äldre personer med psykisk
ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. En del i
uppdraget är att stimulera
och utveckla samarbetet
mellan kommun och landsting, framför allt med primärvården.
Vägledningen ska vara klar
31 maj 2013.

Start värdegrundsutbildning

2011
Kunskapsguiden är en nationell webbportal som samlar kunskap inom områdena
psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.
www.kunskapsguiden.se

2012
Vägledning om
kunskapsområden
för specialiserade
arbetsuppgifter
inom äldreomsorgen
Socialstyrelsens vägledning
visar på kunskaper som vårdbiträden och undersköterskor behöver för att utföra
specialiserade arbetsuppgifter på områdena omsorg och
vård vid livets slut, demenssjukdom, psykisk sjukdom,
funktionsbevarande omsorg
och måltid, mat och näring.
Beställ eller ladda ner
vägledningen på
www.socialstyrelsen.se/
publikationer2012/2012-1-22

2013 Feb Mars

Maj

Dec

Allmänna råd
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden
i socialtjänstens omsorg om äldre.

Värdegrundsmärkning

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper
hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.

Verksamheter i äldreomsorgen ska
kunna få en värdegrundsmärkning.

Vägledningsmaterial till alla som
arbetar i äldreomsorgen
Äldreomsorgens nationella värdegrund
– ett vägledningsmaterial, innehåller
information om varför värdegrundsarbete
är angeläget och vilka bestämmelser som
finns. En stor del av innehållet upptas av
övningar som bygger på att dialoger om
värdegrund förs i verksamheten.
Beställ eller ladda ner materialet på
www.socialstyrelsen.se/publikationer
2012/2012-3-3

Det innebär att verksamheterna
granskas och bedöms utifrån hur
de arbetar för att äldre personer
ska få ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Socialstyrelsen ska ta fram kriterier
och system för värdegrundsmärkning.
Uppdraget ska redovisas i mars 2013.

E-lärandemodul
till stöd för
värdegrundsarbetet
Socialstyrelsen tar
fram en e-lärandemodul baserad på
Äldreomsorgens
nationella värdegrund
– ett vägledningsmaterial.
Modulen kan möjliggöra fler sätt att
inhämta kunskap och
skapa förståelse för
värdegrundsfrågor.

