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Avskaffa minutjakten inom hemtjänsten

För över hundra år sedan infördes "Taylorismen" inom främst bilindustrin. Lågutbildad

arbetskraft skulle bli effektiv genom införande av korta repetitiva och kontrollerade

processer där utförd var av central betydelse. Vinsterna skulle maximeras. Över tid visade

det sig att det här var allt annat än effektivt.

Anställda vantrivdes, stressen och personalomsättningen ökade och systemets förtjänster

blev alltmer tvivelaktiga, även för företagets lönsamhet.

Nutidens variant Taylorismen är minutjakten inom hemtjänsten. Varje minut,

arbetsmoment, paus och förflyttning till nästa äldre, är för personalen minutiöst detaljerad.

Liksom de äldres toalettbesök, duschtid, frukosttid och allt annat. Varje dag året om. Kritiken

är densamma, stress, vantrivsel och minimal flexibilitet för personalen. Det blir även en stor

omsättning av personal.

Österåker bör omgående ta sitt ansvar, ge personalen det ansvar de så gärna vill ha och är

beredda att axla. Låt dem anpassa besökstider timme för timme dag för dag enligt de dagliga

behoven de äldre har. Behoven varierar från en dag till en annan dag. Ibland blir det mer tid

här, ibland mindre tid där, allteftersom hur de äldres dagliga behöv ser ut.

inom de totala tidsramar som fastställs av behoven kan personalen disponera tid på ett

flexibelt och anpassat sätt dag för dag hos varje äldre som slipper känna av den stress som
följer av minutjakten.

Bort med stressen. Bort med onödig tidsadministration. Bort med stämpelklockan. lnför

istället ansvarstagande för personalen och flexibilitet för de äldre.

För Socialdemokraterna yrkar vi följande;

Att Nuvarande system med minutjakt avskaffas

Att Nytt system införs som utgår från de tota|a tidsramarna som fastställts och som

ger personalen friheten att disponera tiden flexibelt och anpassat dag efter dag

hos varje brukare av hemtjänst.
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