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BAKGRUND
•

22 000 personer anmäls försvunna varje år största grupperna är personer med demens och psykisk ohälsa

•

6400 personer är prio 1 - brådskande

•

Stort mörkertal?

•

Vilka faktorer hindrar respektive möjliggör samverkan vid
efterforskning av försvunna personer? Före – under – efter?

•

Vad kan äldreomsorgen göra för att underlätta Polisens arbete –
och tvärtom?

•

Vad innebär det att vara anhörig till en person med
demenssjukdom vid ökad risk för ”försvinnande” ur ett
samverkansperspektiv vid efterforskning av försvunna personer?

(Aftonbladet, Facebook 2018)

BAKGRUND
•

Andelen äldre personer ökar!

•

Medellivslängden: män 81 år, kvinnor 84 år

•

17% av befolkningen är 65 år eller äldre

•

År 2015-2035 väntas gruppen 80 år eller äldre öka med 76%
(från ca 500 000 personer till ca 890 000)

•

130 000 -160 000 personer har en demenssjukdom

•

Ökar med + 20 000 till 25 000 varje år, fler kv än män

•

Varierande symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter
Alzheimers, Frontallobs demens…

•

Omfattande rekryteringsbehov av personal inom vård- och
omsorg – interprofessionell samverkan!

•

Välfärdsteknologier (digitalisering, AI, etc.)
(Demensförbundet, 2019; Svenskt demenscentrum 2019; Socialstyrelsen 2017)

BAKGRUND FORTS.
Nedsatt psykisk ohälsa
• 17% av befolkningen uppger nedsatt psykiskt välbefinnande (20% av kvinnor, 14 % av männen)
• Vanligare bland yngre kvinnor är män (33 % kvinnor, 19 % män i ålder 16-29 år)
Suicidtankar
• 4 % av kvinnor, 3 % av män i åldern 16-84 år
• 8% av kvinnor 6 % av män i åldern 16-29 år
• 1 % av kvinnor och män i åldern 65-84 år
(Folkhälsomyndigheten, , 2019)
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PROJEKTETS SYFTE
•

…att bidra till ny kunskap om samverkan mellan olika relevanta aktörer
som vård, socialtjänst (inkl omsorg), Polisens räddningstjänst,
frivilligorganisationer m.fl.

•

...att studera efterforskningsprocessen från förebyggande till efterarbete
för att kunna identifiera, initiera och utvärdera nya former, strategier och
metodik för samverkan/samproduktion och ledning inom området

Fokus är på styrning, (arbets-)organisering, ledning och
samverkan/samproduktion mellan centrala aktörer – inklusive “den
försvunne” och dennes anhöriga
Medverkande: Maria Wolmesjö, Rebecca Stenberg Anders Leicht & Magnus Lundin

PILOTSTUDIE:
METOD & GENOMFÖRANDE I & II
Intervju med anhörig & ”eftersökt” person med demens
Fokusgruppsintervju:
• Två personer från Polisen med erfarenhet av EFP
• En verksamhetschef för äldreområdet,
särskilda boende & hemtjänst
• En verksamhetschef ansvarig för personer med
funktionsvariationer, särskilda boende & personlig assistans
• En person ansvarig för säkerhetsfrågor i kommunen
(Haglund, A. 2018)

RESULTAT: INTERVJUSTUDIE
• ”idag går min tid åt till att ta hand om M... jag kan inte lämna henne…trillar hon så ropar hon inte på hjälp”
• ”Hon är rastlös. Det är väl det som har lett till de här rymningarna. Trots att hon går långsamt så hinner hon att försvinna
ganska kvickt.”
• ”jag skulle bara lägga grejer i bagaget, Då såg jag henne på andra sidan parkeringen”
• ”2013 var första gången det var polisrapport…Hon har gett sig iväg, förra året i augusti innan den stora rymningen. Hon
hade satt sig ner på en plats som man kunde se från huset, flera som letade… min (släkting) som hittade henne. Hon var
precis intill det stora huset…. Det är bara det att jag släpper henne inte ur sikte. Det är korta stunder när vi ska ut och åka,
ibland vill hon inte sätta sig i bilen. Ibland när jag ska lägga saker i bagageluckan, en annan sak, att låsa dörren då hinner
hon iväg… hon vill hela tiden röra på sig”.
•

”Det var en sak till som hänt nått år tidigare, när hon kunde hjälpa till i köket och gå ut med soporna 100 meter bort. När
hon inte kom tillbaka i rimlig tid, då hittade vi henne på X-vägen någon km bort, det var ett litet försvinnande som snabbt
kunde klaras ut…”
(Anhörig)
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• ”Sen var det 2017… då lyckade hon att försvinna på em. Jag gjorden den missen att jag letade på området först,
jag skulle kollat vägen först, det finns bara en väg därifrån. Jag sökte området först och det förlorade jag några
minuter på… Men jag ringde till Polisen, eftersom det var småkallt den dagen, duggregn så insåg polisen att det
var inte bara att sätta sig ner och vänta. Det kom flera poliser, andra frågor om klädsel, letade igenom huset,
började leta själv. Larm via FB och en massa andra…De tog dit hundar och t.o.m. en helikopter…”
• ”Vid tvåtiden på natten väckte (släkting) mig. Hon (M) låg under en buske i hamnen, hade trillat och blivit
liggande. Ropade inte på hjälp. Det kom en ambulans och hämtade henne….En av poliserna var kvar och gjorde
en ny sökning. Den polisen som var kvar gick ut och letade på egen hand. Han tittade kanske lite noggrannare.”
• ”Hon var nedkyld, rivsår i ansiktet, kissat på sig, kall och blöt av regnet. De ringde på en ambulans. Jag följde
med ambulansen in….Då hade hon varit försvunnen i 10-11 timmar. ”
• Polisen tog kontakt med Missing People. Det kom väldigt många. Hur de organiserade själva letandet vet jag inte
eftersom jag var kvar i huset och de hade bett mig att inte lämna. Det här blev ju väldigt offentligt.”
(Anhörig)
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RESULTAT: FOKUSGRUPPSINTERVJU
OM FÖRSVINNANDE I ÄLDREOMSORG…
• ”Det händer ibland att våra personer försvinner, någon gång i kvartalet, .. ett område där det finns mycket att göra” (chef äo)
• ”Vi har nya regler…vi får inte låsa in någon” (chef äo)
• I tillsyn pratar vi mycket om bemötande. Att de vill stanna. När de vill gå iväg, vad behövs för att de ska vara kvar?” (chef
LSS)
• Det finns “Individuellt anpassade trygghetslarm, det plingar till i en telefon att nu är personen igång...censorer, nattkamera,
GPS...” (säkerhetsansv.)
• “Det svåra är samtyckesdelen” (chef LSS)
• ”Tips från allmänheten i stadsmiljö är oerhört välkommet. Exempelvis: …mannen som var ute med hunden, förvirrad man.
Frun hade en sändare på honom, han var ute och gick med hunden, sändaren slutade att fungera. Vi hade lite iakttagelser att
folk hade sett honom nere vid X, på motorväg, in vid skogen… Hade vi inte fått de iakttagelserna så… Hundförare hörde
skall… 2 hundar från Östergötland var med. …Hunden hittades och hade fastnat i en gren, därifrån kunde vi hitta gubben.
Iakttagelser och tips är så oerhört viktigt”. (polis)
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RUTINER, LEVNADSBERÄTTELSER
& UPPFÖLJANDE ARBETE
• ”Hemtjänst – biståndsbeslut på beviljade insatser. Det görs ingen levnadsberättelse.
• ”Vi har inte förberedande…, ingen speciell rutin...säkert 20% som bor kvar hemma har demens… demensteam finns och kan
ge stöd,..stöd till anhöriga...” (Chef LSS)
• På särskilt boende/gruppboende för personer med demens: ”Vi har en rutin… först när de har försvunnit som vi skapar en
handlingsplan...” “De som nyligen flyttat till säbo, de som försvinner oftast” (Chef äo)
• ”Polisen behöver information om tidigare boende etc. direkt…Om vi låter den som har försvunnit förflytta sig 2 km istället för
1km så fyrdubblas ytan att söka på…Tidsfaktorn är avgörande!” (polis)
• ”Det kanske är skönare för personen att det är vi (vård- och omsorgspersonal) som hämtar upp… (chef LSS)
•

”Vi kanske kan ringa till boendet att de kommer ut och hämtar” (polis)

• ”Polisen tar generellt inte kontakt med socialtjänsten” --- ”tänk om vi hade en ingång till kommunen i såna här fall,---typ
demensteamet---kontaktcenter…” (polis)
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SAMMANFATTNING
• Behov av interprofessionell samverkan - inom och mellan
organisationer – ansvarsfördelning & erfarenhetsutbyte
• Processtänk: före – under - efter
• Rutiner, checklistor & levnadsberättelser – samtycke,
dokumentation och delaktighet
=> översyn av prio i ”7-punkts lista”
=> översyn av överföring av info vid överlämnande
=> utveckling av levnadsberättelser, foto
• Innovativa idéer för teknikutveckling – larm, övervakning, etc.
• Bemötande för att skapa trygghet för den äldre och dess anhöriga

TACK FÖR VISAT INTRESSE!
Maria Wolmesjö
maria.wolmesjo@hb.se
073-4704790

Rebecca Stenberg
rebecca.stenberg@liu.se

