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Vårt Arjeplog – Billigare och bättre äldrevård 
 
Vi har en utmaning framför oss när det gäller äldrevården och jag vill ta mig tid att förklara. 

1. Andelen äldre i Arjeplog är hög och ökar. 

2. Människor väljer att flytta in från byarna och trycket på våra boenden ökar. 

3. Vår äldrevård kostar redan i dag mer än på många andra ställen, även när om vi tar hänsyn 

till att vi har gles geografi. 

Vi måste alltså vara noggranna och kloka när vi fattar beslut. För vi vill ha en riktigt bra äldrevård. De 

som har behov av hjälp ska få det. Människor ska känna sig trygga. 

Vi ska utreda hur vi ordnar vårt särskilda boende för dem som har stort behov av hjälp. Titta på hur vi 

bäst kan använda personalen. Kanske skulle det underlätta om vi hade all äldreomsorg i samma lokal. 

Det fungerar nämligen så att personal kostar mycket mer än lokaler, eftersom lokaler betalas av 

under många år. 

Lokalerna måste därför ge oss möjlighet att vara rationella. En undersköterska ska inte behöva 

springa uppför trappor och genom korridorer för att komma till en person som ringt på hjälp. Så 

länge vi har det så använder vi personalen på fel sätt. Spring i stället för vård. 

Vi måste också fundera på hur vi hjälper varandra mellan arbetsplatser. Om en avdelning har en lugn 

dag ska inte en annan behöva ta in vikarier om någon är sjuk. 

Och för den äldre som inte har så stora hjälpbehov måste vi kunna erbjuda ett mellanting mellan 

eget boende, hemtjänst och ett boende för den med stora behov av hjälp. 

Vi har inte lösningarna ännu. Ska vi ha andra lokaler och ska vi då hyra, köpa eller bygga dem? Kan vi 

lägga bättre scheman? Allt det här måste vi kunna svara på och just nu arbetar vi med att skaffa oss 

en bild av läget och vägen framåt. 

Så fort vi har någonting att presentera. Och diskutera. Ordentligt. Det enda jag kan säga i dag är att vi 

måste göra billigare och bättre. Bättre! 
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