
GenOm åren Område: Vilka vi är

 Syfte

Genom att se tillbaka på vår historia kan vi bättre förstå vår nutid och prata om fram-
tiden. Att beskriva den framtid ni ser framför er är övningens huvudsakliga syfte. 
 När övningen är avslutad har ni fått en historisk tillbakablick, pratat om hur det 
ser ut idag, tagit fram en presentation om er framtid och kommit fram till hur ni kan 
möta den på bästa sätt. 

1. börja med att se filmen som uppvärmning.

2. från 80-talet till idag
a.  Ni har ett antal kort framför er. Fördela korten mellan er och läs dem högt för varan-

dra. Lägg därefter varje kort under det årtionde där ni tycker att det hör hemma. Ta
hjälp av faktaraderna under varje årtionde. När ni är klara leder samtalsledaren en
genomgång av varje årtionde.

b. Hur var det? Svara på frågorna genom att göra en uppskattning på skalan längst ner.

3. framtiden då?
Nu har ni pratat om hur det har varit. Men hur kommer det bli i framtiden?
Börja med att svara på frågorna under rubriken Framtiden på arbetsduken.

4. fortsätt i arbetsboken
Arbeta vidare med att reflektera själv i arbetsboken under aktivitet 4.

aktiviteter

Vård i annans hem • Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona

3. Hur kommer det att bli i framtiden?

 Hur mycket kommer brukaren att påverka 
omvårdnadens innehåll? 

 Hur mycket kommer vi att prata arbetsmiljö 
på jobbet?

Vad kommer att vara det viktigaste som händer vårt yrke?

Lite Mycket

Lite Mycket

under 1980-talet...

... ökar hemtjänsten i omfattning.

...  börjar arbetsgrupper organiseras och personalen får 
arbetsplatser att samlas på.

...  kommer den nuvarande Socialtjänst lagen (SOL). 
Fokus skiftar från kontroll av den enskilde till den 
enskildes rättigheter.

... kommer Hälso och sjukvårdslagen (HSL), som har fokus på  
 bland annat patientens självbestämmande och integritet.

1980-talet

2b. Hur var det?

Hur mycket kunde brukaren påverka 
omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

Lite Mycket

Lite Mycket

under 1990-talet...

...   börjar privata företag ta över omsorg av äldre 
och funktionshindrade.

...  utkommer föreskriften ”Omvårdnadsarbete i enskilt 
hem”, som innehåller regler och råd för att minska 
 arbetsmiljöriskerna vid arbete i enskilt hem. 

...  tar kommunerna över omsorgsansvaret från landstingen. 
Bakom det ligger ädelreformen, psykiatrireformen,  
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS).

1990-talet

2b. Hur var det?

Hur mycket kunde brukaren påverka 
omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

Lite Mycket

Lite Mycket

2b. Hur var det?

Hur mycket kunde brukaren påverka 
omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

under 2000-talet...

...  utvecklas äldreboenden och öppenvård. Fler kan få 
omsorg i sina hem.

...  blir det alltmer vanligt att privata  företag tar över 
omsorgen  av äldre och personer med funktionshinder.

...  kommer Lag om valfrihetssystem (LOV). Den ska 
 fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner  
och landsting som vill konkurrenspröva verksamheten 
 genom att överlåta valet av utförare till  
brukaren/invånaren.

2000-talet

Lite Mycket

Lite Mycket

2a. vilka kort hör hit? 2a. vilka kort hör hit? 2a. vilka kort hör hit?

framtiden

Framtiden är nåt som är gott med sylt. Felix 5 år

Framtiden är när Anton (storebror) får skägg och träffar 
en mamma. Emma 7 år

Det är ett hus på månen. Det kallas så för många vill dit. 
Kim 8 år

Framåt. Min mamma säger att man ska leva nu. För  
det är bättre att vara liten. Det blir man kanske bara 
en gång. Elisa 6 år
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