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Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret
för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (Dnr 40184/2014)

Famna har erbjudits att lämna sina synpunkter över föreslagna föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda
boenden och lämnar följande yttrande.
Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Omsorgen
om de äldre utgör en tredjedel av verksamheten hos Famnas medlemmar.
Bland de olika särskilda boendena för äldre finns olika stiftelser, ideella
föreningar och kooperativ varav flera har varit verksamma i över 100 år. De
idéburna utförarna har en lång erfarenhet av att både utforma verksamhet och
utföra omsorg i nära relation till de äldre och med god kvalitet, utan att man
vare sig måste eller av vinstintresse. Verksamheterna bedrivs både på
entreprenad och i egen regi med avtal inom LOU, LOV och enskilda
placeringar.
Allmänna kommentarer
Famna är positiv till de föreslagna föreskrifterna och allmänna rådens tydliga
inriktning mot en personcentrerad äldreomsorg där den enskilda individens
behov skall styra omsorgens omfattning och inriktning. Vidare är både
tydliggörandet av relationen mellan socialnämnd och utförande verksamhet
samt att verksamheterna själva äger möjligheten att planera utförandet för att
garantera att behoven kan tillgodoses dygnet runt något som Famna bedömer
som positivt.
Vi vill poängtera att tydliggörandet av socialnämndernas roll och ansvar för att
göra bedömningar av de äldres behov samt att lämna dokumentation som
möjliggör upprättandet av genomförandeplaner inom 3 veckor kommer att
kräva en utveckling av den situation som i många fall råder i dag. Förslagen
kommer att kräva nya och utvecklade arbetsätt både för socialnämnder och
utförande verksamheter och det är därför viktigt att säkerställa att
kompetensutveckling ges i linje med detta. För att säkerställa att förslagen
leder till högre kvalitet kommer det att behövas kompetensutveckling inom
språk, informationsstruktur och systematiskt förbättringsarbete.
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Då huvudparten av den äldreomsorg som utförs av idéburna aktörer i dag är
reglerad i ekonomiska avtal med kommunala huvudmän är det Famnas
bedömning att den föreslagna utvecklingen i många fall kan behöva stödjas av
nya avtal och med nationella utvecklingsmedel som kan nå alla utförare.
Särskilda kommentarer och synpunkter
3 kap 5 §
För att möjliggöra att den äldres behov och förväntningar tillgodoses är det av
vikt att ta tillvara den samlade kunskapen och erfarenheten kring den äldre. Vid
uppföljning av genomförandeplan är det därför önskvärt att information även
inhämtas från verksamhet och omsorgens personal. Detta bör även gälla vid
upprättandet av nya genomförandeplaner då utförande verksamheter ofta har en
stor erfarenhet av att möta äldres behov i vardagen.
4 kap 2 §
Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom välfärdsteknologi och eHälsa
kan det vara lämpligt med ett förtydligande av vad som avses med att se och
höra samt vilken omsorg som eftersträvas. Till exempel bör tekniska
hjälpmedel som webbkameror behandlas.
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