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///Börja med att läsa upp punkterna ovan///

Regelverket som styr äldreomsorgen präglas av en människosyn där alla har rätt till 
självbestämmande - som ska respekteras.

En förutsättning för självbestämmande är att den enskilda individen har möjligheter att 
ge uttryck för vad han eller hon vill. 

Här är varje individs möjlighet att kommunicera avgörande. 

Alla har rätt att kommunicera!!! 
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Äldreomsorgen är beroende av den äldre personens vilja inför de insatser som erbjuds.
De äldres vilja ska vara vägledande för det stöd och den omsorg som ges.

Det innebär att äldreomsorgen behöver stödja de vars funktionsnedsättning försvårar för 
dem att uttrycka sin vilja om en insats. 

Självbestämmandet ska vara vägledande. Därför är det bättre att utgå från den äldres 
vilja – även om den upplevs som svag – än att låta andra ta över och bestämma.

Målet är att maximera varje persons självbestämmande kring de insatser som erbjuds 
och då behöver äldreomsorgen vid varje tillfälle efterstäva ”Bästa tillgängliga vilja”
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Vad är då Bästa tillgängliga vilja?
Bästa tillgängliga vilja innebär att:

• Vi utgår från att vilja är en process. Den växer fram och kan ändras över tid 
(den påverkas bl.a. av vilka kunskaper och erfarenheter personen har, och i 
vilken livssituation personen befinner sig i). 

• Vissa äldre behöver mer stöd än andra för att utrycka sin vilja och det är 
äldreomsorgen som behöver ge detta stöd (gäller både i myndighetsutövning 
och utförandet)

• När en person har uttryckt sin vilja behöver personalen ställa sig frågorna: Är 
detta Bästa tillgängliga vilja eller kan vi ge ännu bättre stöd? I så fall vad?

• Om viljeyttringen upplevs som svag behöver den ges möjlighet att utvecklas 
och säkras. Det handlar om att besvara och lösa frågorna - Hur kan vi ge 
personen stöd att utforska sin vilja och hur kan vi uppmärksamma om viljan 
ändras? 
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Stödja och säkra Bästa tillgängliga vilja

Målet är att stödja Bästa tillgängliga vilja, dvs. skapa bra förutsättningar för 
personen att:
• få relevant information om insatsen utifrån sina förutsättningar så att hen 

förstår informationen
• kommunicera optimalt – dvs. anpassa kommunikationen utifrån just den här 

personens förutsättningar
• värdera och ta ställning till insatsen*

Om viljan är svag behöver den säkras.
Det kan personalen göra genom att:
• erbjuda nya kunskaper och erfarenheter som kan ha betydelse för viljan** 
• vara lyhörd, observant och följa upp hur personen upplever insatsen

*Till exempel genom att få alternativ att välja mellan eller få hjälp att skriva ner det som är positivt/negativt 
med insatsen för att kunna jämföra.
** Till exempel prova en alternativ lösning.
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Hur gör man?

• Det finns sällan generella och enkla lösningar – utforma stödet individuellt.
• Viktiga utgångspunkter – utgå från att alla äldre personer med rätt stöd kan 

kommunicera, förstå en insats och ta ställning till den
• Ta hjälp av personer som kan mer och är vana att kommunicera med 

personen. T.ex. anhöriga, goda vänner, kontakperson etc. Var noga med att 
informera dem om att deras roll nu är att stödja personens vilja! (Tänk också 
på reglerna om sekretess och tystnadsplikt) 

• Våga prova (t.ex. bildstöd, att förenkla ditt språk, använda mer kroppsspråk 
etc.) – om kommunikationen inte alls fungerar kan nya kommunikationssätt 
knappast försämra situationen.
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Metodstödet finns på kunskapsguiden.se

Temat heter Stödja äldre personers vilja och innehåller följande.

- Beskriver varför varje äldre persons vilja är så viktig
- Förmedlar olika former av stöd. Att ta hjälp av andra, vad jag kan överväga att göra 

själv, specifikt att tänka på för handläggare och för utförare.
- Vad gäller ifråga om samtycke och ställföreträdare (juridiska beskrivningar)
- En guide – Ger en överblick över temat och hur kan man använda det
- PPT-presentation avsedd för två möten. Innehåller en introduktion och frågor för en 

fördjupad diskussion.

Temat innehåller också länkar till ytterligare material för den som vill fördjupa sig i 
ämnet.
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