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Motion av Juan Carlos Cebrián m.fl. (S) m.fl. om att inhämta
kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård
och omsorg för äldre invandrare
Äldre invandrare utgör en stor grupp av den svenska befolkningen. Idag finns det
cirka 170 800 immigranter som är 65+ år gamla, men deras antal beräknas att öka
framöver.
Det är svårt att hantera begreppet ”äldre invandrare”. ”Äldre” inom svensk vård och
omsorg brukar numera inte betyda 65 år. Samtidens planering av vård och service för
äldre är inriktad på personer över 80 år. Av lång erfarenhet vet man att personer
mellan 65 år och 79 år sällan brukar efterfråga äldreomsorg. Om man i stället använde 80 år som lägsta gräns, skulle kategorin ”äldre invandrare” genast bli mindre
och andelen som nyss kommit till Sverige skulle bli mycket liten.
Äldre relativt nyanlända invandrare har på grund av sin höga ålder svårare att ställa
om till en ny kultur. Psykiska stressreaktioner och ohälsa hos dessa människor skapar
behov av särskild vård och omsorg. Äldre invandrare upplever ofta att de har svårt
att kommunicera med vårdpersonalen och att de inte får tillräckligt med information
om hur vården fungerar i Sverige. Detta leder vidare till missförstånd och missnöje
med svenska läkare och sjuksköterskor, trots att de uppfattas som mycket snälla,
vänliga och hjälpsamma. Mötet mellan människor från olika kulturer ställer särskilda
krav på kvalitet och kompetens inom alla vårdyrken på grund av att kulturskillnaderna är ganska stora.
Transkulturellt Centrum hos Stockholms läns landstings är ett viktigt kunskapscentrum inom transkulturell psykiatri och hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar. Transkulturellt Centrum bidrar till hälso- och sjukvårdspersonalens kompetensutveckling i kulturmötesfrågor och frågor kring migration och flyktingskap, däremot är kunskaper om äldre invandrare ganska begränsade. I arbetet med att insamla
kunskaper och erfarenheter är Stiftelsen Äldrecentrum troligen landets bästa kunskapskälla.
Stiftelsen Äldrecentrum har genom sitt tvärvetenskapliga perspektiv en unik kompetens i äldrefrågor. I syfte att se till att äldre invandrares vård- och omsorgsbehov
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inom sjukvården tillgodoses på ett bättre sätt så föreslår vi nedanstående kunskapsoch kompetensutvecklingsinsatser.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att Stiftelsen Äldrecentrum insamlar kunskaper om äldre invandrares vård- och omsorgsbehov
att utifrån insamlade kunskaper ge Trankulturellt Centrum i uppdrag att ta fram ett
kompetensutvecklingsprogram för personal inom sjukvården.

Stockholm den 4 juni 2009

Juan Carlos Cebrián

Mariana Buzaglo

Janet Mackegård

