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Affärsidén är underbemanning
Två undersköterskor ska ta hand om 52 dementa – Attendo gör
mångmiljonvinster
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LEDARE tis 09 apr 2019

På boendet Rösegården i Västerås bor 52 gamla människor, utspridda på sju avdelningar,
och alla har olika demensdiagnoser.

På nätterna är det två personer som ska ta hand om de äldre.
Nu har boendet – som drivs av den privata vårdjätten Attendo – fått skarp kritik av Ivo,

Inspektionen för vård och omsorg. De boende kan inte få sina behov av hjälp, stöd, trygghet
och säkerhet tillgodosedda på nätterna. Dessutom saknar lägenheterna egen toalett och
dusch. Alla saknar pentry.

I samma veva får Attendos vårdboende Bantorget i Linköping kritik av Ivo för bristande
bemanning nattetid. Här är det två undersköterskor som ska ta hand om 50 äldre.

Hur är det möjligt att Attendo i fjol gjorde 321 miljoner kronor i vinst och samtidigt utsätter
våra gamla för sådant här?

– Attendo har generellt en hög kundnöjdhet och jobbar alltid med att förbättra kunder och
anhörigas upplevelse.

Så svarar Makan Afshinnejad, presschef på Attendo Skandinavien, när Aftonbladet frågar
om det är rimligt att bolaget gör vinster i hundramiljonerklassen men samtidigt
underbemannar sina äldreboende.
Upplevelsen ska förbättras, alltså.

Ändå har vi upplevt sådant här förr.
Det är långt ifrån första gången Attendo, eller dess dotterbolag, förekommit i sådana här

sammanhang. De har vanvårdat äldre, vägrat betala skatt och uppmanat personal att ljuga för
anhöriga om personaltätheten.

– Vi fick i princip bonus för att skära ner, sa en före detta verksamhetschef i Attendos
dotterbolag Attendo Individ & Familj när Aftonbladet i våras granskade vinstuttaget ur
välfärden.

Samtidigt gör Attendo – och alla andra privata vårdjättar – mångmiljonvinster och belönar sina
chefer med svindlande löner och bonusar. Det här hänger ihop.

I den skattefinansierade välfärdssektorn finns det knappast några risker att tala om, och
behovet av kapital är ofta mycket begränsat. Det som kostar är framför allt personalen. De
kostnaderna täcks av en stadig ström skattemedel, och vill man göra vinst så måste man
hålla nere personalkostnaderna rejält.

Det som sticker i ögonen är att det är vi skattebetalare som betalar vinstkalasen.
Välfärdbolagen är helt beroende av pengar som en gång var tänkta att gå till just välfärden.
De flesta kan förmodligen tänka sig ett bättre användningsområde för skattemiljoner än att ge
dem till olika välfärdsdirektörer.

Det som också sticker i ögonen är att regeringen ihop med Centerpartiet och Liberalerna
beslutat att freda välfärdsföretag som låter vinstjakt urarta så att vårdtagarnas säkerhet sätts i
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9 april NYHETER
 Bara två vårdar 52 på boendet

 
Här ska två personer ta hand om 52 demenssjuka

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=2305037226488658&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fa%2F9vpajw&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fa%2F9vpajw
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fa%2F9vpajw&text=Aff%C3%A4rsid%C3%A9n%20%C3%A4r%20underbemanning
https://www.aftonbladet.se/av/944b8f25-84df-4975-851d-25a0c1b37412
https://www.aftonbladet.se/tagg/a3037cba-9e36-4689-8fc4-38611f8da602
https://www.aftonbladet.se/tagg/0e867602b67e145e9a59bf679190601474c0265e
https://www.aftonbladet.se/tagg/994c258b-9fa9-4b6a-98c5-e95fdddfa85c
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qL6lbO/tva-ska-ta-hand-om-52-svart-sjuka


2019-07-04 12)45För Attendo är affärsidén underbemanning | Aftonbladet

Sida 4 av 4https://www.aftonbladet.se/ledare/a/9vpajw/affarsiden-ar-underbemanning

  TILL TOPPEN

30 maj NYHETER
Två ska vårda 50 åldringar

3 april LEDARE
Krisen allt närmare för äldreomsorgen

16 juni NYHETER
Sjuksköterskan Marie: Vi får in så många ensamma människor

20 mars NYHETER
 Margit, 88, dog efter vanvård på äldreboendet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qL6lbO/tva-ska-ta-hand-om-52-svart-sjuka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RRKkKO/tva-ska-varda-50-aldringar
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/vQr16j/krisen-allt-narmare-for-aldreomsorgen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70jEEv/sjukskoterskan-marie-vi-far-in-sa-manga-ensamma-manniskor
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwvBLW/margit-88-dog-efter-vanvard-pa-vardagas-aldreboende

