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Länk till artikel Caresam 

 

• http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Mer-
fokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svensk-
aldreomsorg/ 
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Vad är CareSam? 

• CareSam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, 
Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och 
Professionshöjskolen Metropol med Malmö Högskola som lead-
partner.  

• Forskare och praktiker i samverkan 

• Medarbetare i äldreomsorgen i Skåne och i huvudstadsregionen 
har under hela projekttiden varit aktiva i tre delprojekt 

• Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att 
utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen av framtidens 
äldreomsorg. 

• Caresam står för Omsorg i samverkan, ett projekt som stöds av 
som stöds av EU-Interreg I VA. Projektet är treårigt och avslutas i 
december 2013 med antologi, utbildningsfilm och seminarieserie.  
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Varför? 

• I takt med att en region som Öresundsregionen växer och 
integreras , så ställs ökade krav på förståelse i att se 
skillnader och likheter i hur vi möter framtidens behov inom 
äldreomsorgen….  

 

• Medvetenheten om skillnader för att se och förstå det 
gemensamma utgör en viktig drivkraft generellt i 
förändrings- och utvecklingsarbete…. 

 

• Den finns en betydande potential i att lära av varandras 
verksamheter i öresundsregionen, där äldrefrågor utgör ett 
sådant område….  

www.caresam.dk      www.caresam.se 



För vem? 

De målgrupper som Caresam riktar sig till är : 

   

  äldreomsorgsutbildning 

 medarbetare i äldreomsorgen 

 

Men även   

 kommunala förvaltningar 

 interesseorganisationer 

 brukarorganisationer 
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CareSam – Mål 
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• I projektet har ett nätverk etablerats; CareSam, bestående av 

medarbetare, ledare, utbildningsansvariga och representanter 

från intresseorganisationer inom äldreomsorgen/äldrevården.  

 

• Nätverkets mål är att ge bidrag en aktiv och engagerad dialog 

om framtidens äldreomsorg/äldrevård i regionen på en 

föränderlig arbetsmarknad, där kompetenser rör sig 

öresundsregionalt..  

 

• CareSam utgör, i denne mångfald av kunskapande, 

frågeställningar och visioner, nätverkets fasta hållpunkt och 

den plattform, som upprätthåller en levande dialog, även efter 

projektets formella avslutning och som samlar upp och 

förmedlar de verktyg, vilka utvecklas i projektet.  

 



Processen i projektet… 

• Under projektets första år, 2011, har fyra seminarier om 
framtidens äldreomsorg genomförts, med fokus på utbyte 
och kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte i 
Öresundsregionen.  

• Denna seminarieserie syftade till att fånga upp aktuella 
frågeställningar i regionen.  

• Det ledde till att Caresam identifierade tre områden som 
man arbetat vidare med i olika arbetsgruppergrupper, där  
fördjupade teman definierats;  
– a) nytänkande i äldreomsorgen  
– b) framtidens äldreutbildning och lärande  
– c) kompetensutveckling i praktiken – fokus demens. 
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….processen… 

• Under projektets andra år, 2012 har fördjupade dialogseminarier och 
workshops genomförts, vars olika aktiviteter bidrar till 
vardagsintegration, exempelvis arbetsplatsväxling och studiebesök. 

 

• På basis av under 2012 fördjupade dialogseminarier, så har under 2013 
tre avslutande seminarier/workshops genomförts i Caresam, vilka 
sammanfattningsvis har resulterat i konklusioner kring olika synsätt och 
kulturer även om också betydande likheter har kunnat ses.  
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CareSam - film 

• Inom ramen för projektet görs även en film, i syfte att belysa 
äldrefrågor i Öresundsregionen, syftande till att inspirera, 
initiera och introducera kring de frågor som Caresam 
projektet behandlar. Filmen har producerats i olika 
äldreboendemiljöer på dansk och svensk sida, där 
medarbetare i danska och svenska kommuner medverkar.  
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CareSam – Innehåll Antologi 

• Valfrihet i omsorgen, Individperspektivet, Legala ramars betydelse, Innebörden 
av en holistisk människosyn 

• Stödjande av det goda livet, Mötet mellan medmänsklig kompetens och 
professionell kompetens, Konsekvenser av ökad segregation och ojämlikhet 
bland äldre avseende förväntningar och skilda förutsättningar.  

• Marknadsinflytande och nya utmaningar, Förändrade krav på profession och 
organisation 

• Arbetsplatsers nya krav och förväntningar, Förändrad åldersstruktur, 
Utmaningar i rekrytering till äldreomsorgen, Välfärdsteknologins möjligheter 

• Metodutveckling, platsens och det rumsligas betydelse för dementa, Framtidens 
krav på kommuner, Olikheter i svensk och dansk hemtjänst 

• Skillnader i finansiering, Olikheter i styrningsmodeller, Olikheter i 
utbildningssystem och traditioner, Synen på akademisering 

• Boendemiljöns betydelse i åldrande och maktbegreppet och dess innebörd i 
vardagen.  

Skall med fördel kunna användas i såväl vardagsnära praktik, som i utbildning av 
framtidens frontmedarbetare och som referensstöd diskussioner kring framtidens 
utmaningar som berör äldreomsorgen.  
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Några bärande slutsatser 
• Medvetenheten om skillnader i äldreomsorgens organisering och 

utbildningstraditioner viktig för att se och förstå det gemensamma 

• Fokus i Sverige ligger mer på attityder och service och mer brukarfokus i 
Danmark,  

• I Danmark är man mer flexibel och lägger stor vikt vid att tillbringa tid 
tillsammans med klienten. I Sverige har vi ett tydligare systemtänkande 
som innebär att vi fokuserar mer på att göra än på att vara.  

• Äldrerådens stora referensmakt Danmark, emedan i Sverige 
anhörigföreningarna istället har en viktig roll.  

• Begrepp från dansk sida som exempelvis  ”professionell kärlighet” har 
diskuterats och med det menas vikten av att vara professionell på ett 
kärleksfullt sätt.  
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Kontaktpersoner: 

 
Finnur Magnusson 

finnur.magnusson@mah.se 
Jonas Christensen 

jonas.christensen@mah.se 
Anne Liveng 

aliveng@ruc.dk 
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