Fremia

-

¯

famna
idéburen
välfärd

Socialdepartementet
Dnr S2022/03277

2022-11-15

Remissvar (SOU 2022:41) Nästa steg Okad
kvalitet och jämlikhet i yard och omsorg for
äldre personer
-

Fremia
Box 16355
10326 Stockholm

Besoksadress
Klara SOdra Kyrkogata 1

Stockholm
08-702 54 00

infofremia.se
fremia.se

Riksorganisationen for idéburen välfärd och Fremia
lämnar detta gemensamma remissvar, d vira organisationer har
flera gemensamma nämnare och medlemmar.
Famna

-

Fremia företräder 5 400 medlemsorganisationer som gemensamt
har cirka 145 000 anställda. Medlemmarna är i huvudsak organisationer mom idéburen välfärd, civilsamhället samt kooperativa
och varderingsstyrda fOretag. Vâra medlemmar mom yard,
omsorg och personhig assistans har drygt 44 000 medarbetare an
ställda.

-

Famna Riksorganisationen for idéburen välfärd har ca 100 medlemmar som alla bedriver välfärd utan vinstsyfte. Vi har mânga
-

medlemmar vars verksamhet mom yard och social omsorg riktar
sig till äldre, t ex särskilda boenden och hemtjanst, men även
andra sociala insatser och sjukvârd. Vara medlemmar har lang erfarenhet av att erbjuda medborgare och medmänniskor dessa
tjänster, kvalificerad yard och individuell omsorg utan vinstsyfte.

Sammanfattning av Fremias och Famnas
synpunkter
¯

¯

Vi avstyrker forslaget om en ny äldreomsorgslag, dâ det yore
olyckligt med en dubbeireglering av äldreomsorgen. I den man
nya bestämmelser infOrs bOr de regleras i

socialtjanstlagen.
Vi är i grunden positiva till att utredningen vill fOrbättra
kvaliteten i äldreomsorgen, men vi anser att flera av de

'

¯

foreslagna lagregleringarna är ailtför detaijstyrande och riskerar att leda till ökad administration for verksamhetema.
Vi ställer oss tveksamma till forslaget om en nationell ordning
for kvalitetsutveckling (NOK). Vi fOres1r att statsmakten
istället fortsätter att utveckla den nationeila kvalitetsmäthingen
genom kvalitetsindikatorer och utfallsmâtt i aidreomsorgen.
Vi delar utredningens bedOmriing att ansvaret for läkaririsatser
i den kommunala hälso- och sjukvàrden bör ligga hos
regionerna.
Vi stälier 055 positiva till de fiesta av utredningens forslag som
starker den medicinska kompetensen i aldreomsorgen. Samtidigt vill vi pâpeka vikten av att huvudmarmen och den en
skilde vrd- och omsorgsgivaren behu1ier mOjligheten att ut
forma sina egna losningar utifrn vârdbehov och iokala förhâiianden.
Vi anser att fOrsiagens konsekvenser är otillrackligt belysta.
Underfinansierade, detaljstyrande krav kan leda till särskilt
stora problem fOr idébuma och andra mindre, fristâende
aktörer.
Utredningen har inte heller tillrackiigt beiyst och tagit i beak
tande att det saknas personal med rätt kompetens mom en rad
vrd- och omsorgsyrken. Var bedOmrdrig är att ett antal av fOrslagen som utredningen har iagt inte är tillräckligt verklighetsfOrankrade.
-

-

¯

¯

-

Nedan fOijer vàra synpunkter under respektive avsnitt.

Kapitel 7- En äldreomsorgslag
7.3 En särskild lag om äldreomsorg
Utredningen föreslâr att det ska införas en särskild lag om äldreomsorgen som ska komplettera sociaitjanstiagen, i syfte att fortydliga äidreomsorgens uppdrag och innehâll.
Famna och Fremia avstyrker utredningens fOrsiag om en äldreomsorgslag. Var uppfattnmrtg är att utrednirigen fick fOr styrande
direktiv, som uttryckligen angav att ett fOrsiag till en äldreomsorgslag skulle tas fram. Vi anser att det är oiyckligt med en

dubbeireglering av aldreomsorgen.

UtrednirLgen Hâllbar socialtjanst En ny sociaitjanstlag frn 2020
(SOU 2020:47), som gick ut p remiss 2020 och bereds pi
Regeringskansliet, foreslog en sammarthâllen socialtjänstlag, det
viii saga att inte dela upp i olika sarlagstiltningar utifrân mMgrupp. Utredningen argumenterade for att särlagstiftning riskerar
att leda till en alitför detaijerad iagstiftning som kan g ut over
jämlikheten i sociaitjanstens arbete. Famna tillstyrkte detta synsätt
i sitt remissyttrande och vi fortsätter att vidhâlla det fran Fanmas
och Fremias sida. I den man nya bestämmeiser infOrs fOr äldreomsorgen bOr de regleras i socialtjänstlagen.
-

Utredningen lagger ett arital fOrslag fill lagregleringar som vi
bedOmer är alltfOr detaljstyrande och som riskerar att leda fill mer
administration fOr verksarnheterna. Vi är tveksamma till att det
skulle vara rätt väg att gi pa nafionell nivâ fOr att mOta utmariingama i äldreomsorgen.
7.3.9 Delaktighet, inflytande och information
Utredningen fOreslar en bestämmelse om att vardinsatser ska utformas och genomfOras tilisammans med den enskilde. Relevant
information ska delges for att den enskiide ska vara med i beslut
gallande de egna insatserna. Utredningen menar att kommunen
ska informera vilka utfOrare som finns, om de tillämpar vaifrthetssystemet och hur det gâr till.
Fremia och Fanma ställer sig bakom utredningens fOrslag. Det bidrar till större fOrstaelse och Okat självbestämmande for den äldre.
Var bedOmning är att utredningens fOrslag kan bidra till mOjlighetema att gOra mer väiinformerade val av utfOrare i äldreomsor-

gen.
7.3.10 En samordnad yard och omsorg
Utredningen fOreslar att en individuell plan ska upprättas for att
samordna vârden när en person flyttar in pa ett särskilt boende.
Personen ska skrivas in i kommunens primärvârd när denne
flyttar in pa boendet.
Fremia och Famna tilistyrker fOrslaget. Behovet av samordnad
yard och omsorg är ofta stort hos den som bor i särskilt boende.
Manga av
medlemsorganisationer har redan som rutin att
upprätta individuella vârdplaner fOr samordning när personer
skrivs in pa särskilda boenden. Det bidrar till en helhetsbild Over
de yard- och omsorgsinsatser som den enskilde behOver.

vara
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7.3.12 Fast omsorgskontakt
Utredningen föreslâr att en fast omsorgskontakt även ska införas
pa särskilda boenden och att dessa ska vara undersköterskor.
Famna och Fremia sthhler sig bakom forslaget om att den som bor i
särskilt boende ska ha en fast omsorgskontakt. Vi avstyrker
däremot forslaget att den fasta omsorgskontakten ska avgränsas
till att enbart gälla yrkeskategorirL undersköterska. I samband med
lagregleringen av fast omsorgskontakt i hemtjänsten har vâra bâda
organisationer lyft fram att medarbetare med lang erfarenhet i
yrket, men som saknar yrkestiteiri undersköterska, ocks kan ha
den yrkeskompetens som behövs for rollen. Det bör finnas Ut-

rymme att utse fast omsorgskontakt utifrân personhig lamplighet.
Sâsom regleringen är utformad ser vi en risk att kommunerna
och de idéburna och andra fristáende yard- och omsorgsgivare
som verkar pa deras uppdrag pa grund av rekryteringsutmariingarna i äldreomsorgen irite kommer att kunna erbjuda fast
omsorgskontakt till alla dem som har behov av det i hemtjanst och
särskilt boende.
-

-

7.3.14 Ledarskap samt 7.3.15 Personal, bemanning och kompetens
Utredningen föreslár (i avsnitt 7.3.14) att det i aldreomsorgslagen
ska regleras att chefer ska ges de forutsattningar som behövs for
att de ska kunna utföra ett aktivt och närvarande ledarskap. Utredningen föreslâr vidare (i avsnitt 7.3.15) en bestämmelse om att
det i verksamheter ska finnas den personal som behOvs fOr att in
satserna ska kunna utfOras i enlighet med mil och krav i lagen.
-

Fainna och Fremia avstyrker dessa fOrslag. Var bedomning är att
lagreglering är ett dMigt sätt att styra ledarskap och bemanning i
aldreomsorgen. Hur ledarskapet utformas och hur bemannirigen
ser Ut mãste utgâ fr&n vrdbehov och fOrutsattningar i den en
skilda verksamheten. Vi hyser en oro fOr att ambitioner fran lag
stiftarens sida att reglera bemanning kan leda till en ohàllbar situation for enskilda yard- och omsorgsgivare, givet den kompetensbrist som râder. I synnerhet om krav och riktlinjer fran lagstif tare
och nationella myndigheter irite följs at av tillrackliga ekonomiska
-

-

fOrutsättningar fran huvudmännens sida.

7.3.16 Stöd till anhoriga och andra närstâende
Utredningen fOreslàr i en ny bestämmelse att socialtjänsten i sin
uppsOkande verksamhet ska informera om stöd som erbjuds
anhOriga i kommunen och att detta ska skrivas in i

äldreomsorgslagen. Famna och Fremia har irLget i sak att irivända
mot forslaget om information till anhoriga och andra närstende,
men anser att det i stället ska skrivas in i socialtjänstlagen.
7.3.18 Nationel! ordning for kvalitetsutveckling samt 7.4 En

model! fOr en nationell ordning fOr kva!itetsutveck!ing i
äldreomsorgen (NOK)
Utredningen föreslr en forordning om en nationell ordning for
kvalitetsutveckling mom aldreomsorgen. Den ska fortydliga äldreomsorgens uppdrag och innehàll genom delmâl och besthmmelser
for genomfarande.
Famna och Fremia ser, liksom utredningen, behov av kvalitetshOjningar mom ldreomsorgen, men ställer oss tveksamma till om
forslaget om en nationell ordning fOr kvalitetsutveckling yore rätt
metod fOr det. Vi hyser oro fOr att en sàdan fOrordning skulle in
nebära ytterligare detaljregleringar som inte skulle vara till gagn
for ldreomsorgens verksamheter. Sâdana regleringar riskerar
ocks att cementera gamla arbetssätt. Vi fOreslàr att statsmakten
istället sätter fokus p att fortsätta utveckla den nationella kvalitetsmatningen genom kvalitetsindikatorer och utfallsmàtt i äldreomsorgen, som kan bidra till utveckling och lrande.
-

Kapitel 8 Stärkt primärvârd i kommuner
-

8.2 Gransdragning mot specia!iserad hä!so- och sjukvârd i

hemmet
Utredningen fOreslàr att en utredning bOr fi i uppdrag att fOrtydliga ansvarsfOrdelriingen mellan huvudmännen och mOjligheten
till samverkan mom den specialiserade vârden i HSL.
Fan-ma och Fremia tillstyrker fOrslaget. Vr bedomnirig är att det
är angeläget att äldre som bor i särskilt boende kan ta del av
specialiserad yard j sitt hem. En bättre samverkan mellan den
kommunala primarvârden och specialistvârden skulle kunna
bidra till en mer sammanhâllen yard fOr den äldre och fOrhoppningsvis ocksa till Okad kostnadseffektivitet fOr huvudmärmen.
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8.4 Ansvaret for läkarinsatser
Utredningen gör bedomningen att regionema i dagsiäget har bäst
förutsattningar att som huvudmän säkerställa en god ti11gng till
1kare även for patienter inom kommunens primärvârd.
Famna och Fremia delar utrednirLgens bedomnirig. Inte minst mot
bakgrund av utmartingama när det gäiier kompetensforsoijningen
av läkare I primarvârden ser vi mte nâgon aniedning att utöka
kommunernas mojlighet att utföra läkarinsatser.

8.6.1 Medicinsk bedOmning av sjukskOterska dygnet runt
UtrednirLgen föresiir att kommunen ska säkerställa att enskiida
som är iriskrivna i kommunens primärvârd vid behov ska kunria
f en medicirLsk bedomning av en sjuksköterska dygnet runt.
Famna och Fremia stäiier oss bakom forslaget. Det behövs tiligng
till medicinsk kompetens dygnet runt i den kommunala primär-

vârden.
Samtidigt viii vi framhâlia att kompetensbristen när det gailer
sjuksköterskor är stor och att det därför är en utmaning for mãnga
verksamheter i aidreomsorgen att rekrytera sjukskOterskor. DärfOr
vill vi understryka vikten av att trite reglera hjj den medicinska
kompetensen ska vara tiligangiig. Det mâste finnas utrymme for
huvudmannen och den enskilde yard- och omsorgsgivaren att, utifran vardbehov och lokala fOrhâllanden, utforma sina egna
iOsningar. Pi sa vis kan tillgangiiga resurser anväridas effektivt
och utrymme ges for digitala lOsningar och innovativa arbetssätt.
Vi viii vidare understryka att fOrslaget förutsätter att kommunen,
som huvudman, säkerställer finansiering fOr ett sadant âtagande
fOr de yard- och omsorgsgivare som verkar pa kommunens upp
drag.
-

8.6.2 Individuell vãrdplanering
Utredningen fOresiár att en individueli plan ska upprättas fOr
enskilda som är inskrivna I kommunens primarvârd, om det irite
är uppenbart obehOvligt.
Famna och Fremia instämmer i fOrsiaget. Mãnga av de äldre som
berörs av fOrsiaget har stora behov av en sammanhâiien yard och
en samordnad yard- och omsorgsplanering.

Vâra mediemsorganisationer som är verksamma inom sáväl häisooch sjukvird som aldreomsorg ser individueiia vârdplaner som en

bra metod for att säkerställa en god, säker och sammanhàlien
vird. Samtidigt viii vi peka pa att det finns en oro for nya administrativa bOrdor och krav, som tar tid fran vird- och omsorgsuppdraget. DärfOr är det viktigt att forslaget inte leder till ytterligare
administrativa bördor fOr yard- och omsorgspersonalen.

8.6.3 Fast vârdkontakt i kommuner
Utredningen föreslàr att kommunen ska säkerställa att patienter
inskrivna i kommunens primrvârd kan f en fast vardkontakt i
kommunen.
Farnna och Fremia ställer oss tveksamma till utredningens fOrsiag.
Vi hyser fOrstaelse for utredningens ambition, men bedOmer att Utrednirigens fOrsiag om fast omsorgskontakt, mOjiighet att fi
medicinsk bedOmning av sjukskOterska dygnet runt, stärkt till
gang till iäkare samt skärpta krav pa individuell vârdplanering
sammantaget bidrar till en sammanhâllen yard fOr den äldre. Det
gàr trite att komma ifrân att kompetensbristen är stor mom bide
den kommunala häiso- och sjukvârden och regionernas primär
yard. Vi befarar att det finns en övertro pa vad lagregieringar i
praktiken kan àstadkomma i vàrdens och omsorgens vardag.
-

-

8.7 Stärkt tillgâng till läkare
Utredningen fOreslâr ett antal nya regleringar i 13 a kap. i hälsooch sjukvârdslagen fOr att stärka läkarmedverkan i den
kommunala hälso- och sjukvãrden.
Famna och Fremia tilistyrker fOrsiagen, som klargOr vilka krav
som ska ställas pa regionernas läkaririsatser i den kommunala primärvàrden. Vi ställer oss bakom utredningens fOrsiag (i avsnitt
8.7.2) om att regionen ska säkerställa att enskilda i anslutning till
att de skrivs in i kommunens primarvârd kan lista sig hos en yard
givare som ansvarar for iäkarinsatser till ett särskilt boende och
där fa en fast läkarkontakt. Vi har heller inget att invrida mot fOrslaget till innehall i det särskilda lakaruppdraget (1 avsnitt 8.7.3).
Vi tilistyrker vidare fOrsiaget (i 8.7.5) om att lagregiera att regionen
ska säkersthlla att den enskilda kan fa medicinsk bedOmning av la
kare dygnet runt. Vi bedOmer att fOrsiagen sammantaget starker
den medicinska säkerheten, vardens resurseffektivitet och relationskontinuiteten fOr den enskilda.
-

-

Vi viii, även när det gäller tillgàngen till läkare dygnet runt, under
stryka vikten av att trite reglera hiu den medicinska kompetensen
ska vara til1gngiig. Det maste finnas utrymme all, utifran

-

vârdbehov och lokala förhàllanden, utforma sina egna losningar.
Pi s vis kan tillgängliga resurser användas effektivt och utrymme
ges for digitala iosningar och innovativa arbetssätt. Vi viii vidare
understryka att forsiaget förutsätter att regionen, som huvudman,
säkerstälier finansiering for ett sàdant tagande fOr de fristâende
vãrdgivare som verkar pi regionens uppdrag.

mom

omvârdnad pa
8.8.2 Stärkt medicinsk kompetens
vârdgivarnivá, samt 8.8.3 Stärkt medicinsk kompetens

mom rehabilitering pa várdgivarnivã

Utredningen fOresiâr att det i lag ska regleras att verksamhets
chef en i kommunens primrvrd ansvarar fOr en god och säker
yard. Om verksamhetschefen saknar den kompetens och erfaren
het som krvs ska iedningsuppgifter som kräver den kompetensen
istället fullgOras av en kvalitetsansvarig fOr omvardnad. Detta
uppdrag ska utföras av en sjukskOterska. Utredningen foresiar
vidare, i avsnitt 8.8.3, motsvarande ansvar pa ledningsnivâ avseende rehabilitering. Den verksamhetschef som saknar tillräcklig
kompetens och erfarenhet mom rehabiiiteririg och hjalpmedel ska
se till att de ledningsuppgifter som kräver den kompetensen full
görs av en kvalitetsansvarig for rehabilitering. Della uppdrag ska
fuligOras av en fysioterapeut eiler arbetsterapeut.
-

-

-

Fanma och Fremia ställer oss bakom fOrslagen. Vi deiar

utredningens bedonmirig att det tydliggOr det medicinska
ansvaret pa ledningsnivâ. Samtidigt mâste det beaktas, sâsom utredningen gOr, all andra kompetenser an medicinska är relevanta
vid tilisätthingen av en verksamhetschef. Sâdana kompetenser kan
vara personlig lamplighet och iedaregenskaper.
Utredningens forsiag om verksamhetschefens kompetens och an
svar mâste ocksâ sättas i relation tiil de krav som Inspektionen fOr
yard och omsorg stäiler i sin tiiistândsgivning. Famna och Fremia
viii i sammarthanget uppmärksamma departementet pa den skriveise som vi, tiilsammans med andra bransch- och utfOrarorganisationer mom yard och omsorg, har ställt till regeringen om IVO,
daterad den 17 maj 2022. Där pekar vi pa att de krav som IVO som
tillstândsmyndighet stäiler pa verksamhetschefer mom t ex
särskilt boende inte är andamalsenliga. Med dagens praxis fOrväntas verksamhetschefen ha ingaende kunskap om maigruppen.
Chef serf arenhet fran annan omsorgsverksamhet godtas trite av
IVO som adekvat kompetens, ven om regleringen i den andra
verksamheten i stora drag ser likadan ut. Vi menar att detta krav
är orimiigt d verksamhetschefer i huvudsak arbetar med
-
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personallednirig och personalfràgor inte i verksamheten, där an
nan personal bidrar med sin expertis. Kraven försvirar for utförama att välja de mest lämpade personerna att leda verksamheter.
Vi föreslr att regeringen gör en sammantagen översyn av vilken
kompetens verksamhetschefen bör besitta och hur ansvar kan full
göras med stöd av aririan kompetens i ledningsgruppen.
-

-

-

8.8.4 Stärkt medicinsk kompetens pa huvudmannanivâ
samt 8.8.5 Medicinsk ledningsfunktion i regionen
Utredningen föreslár att det ska införas krav pa en ledningsansvarig for primarvarden i alla kommuner fOr att säkerställa
kommunens ansvar som huvudman fOr primärvârden. Den
ledningsansvarige ska vara sjukskOterska eller läkare och ha i upp
gift att leda planering, samordnirig och uppfoljnirig av kommunens primärvard. Pi motsvarande sätt fOreslàs en medicinsk
lednirigsfunktion i regionen fOr den kommunala hälso- och sjukvarden.

-

Famna och Fremia tilistyrker fOrslagen. Vi ser behov av ett tydligt
ansvar pa högsta 1edningsnivi i kommunen respektive regionen
och bedOmer att fOrslagen kan underlätta och fOrbättra samordningen mellan kommuner och regioner.

Kapitel 9 Konsekvensanalyser
-

Utredningen gOr bedomningen att en aldreomsorgslag kommer att
fOrbättra kvaliteten och komma till rätta med brister mom äldreomsorgen. Utredningen menar att äldreomsorgslagen kommer
leda till en tydligare styming och Okad nationell likvärdighet. Som
ovan framgar ställer sig Famna och Fremia bakom nâgra
utredningens fOrslag, men anser att de bör regleras i socialtjanstlagen, inte i en särskild aldreomsorgslag.
Fremia och Famna menar att fOrslagens konsekvenser är
otillräckligt belysta. Vi konstaterar vidare att saväl Finansdepartementets som SKR:s experter i särskilda yttranden bedOmer utredningens lagfOrslag som dels fOr detaljstyrande, dels kostnadsdrivande. Dessa farhagor bOr tas pa stort alivar. Famria och Fremia
befarar att underfinansierade, detaljstyrande krav kan leda till särskilt stora problem fOr idébuma och andra mindre, fristâende aktOrer.
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Utredningen har inte tillräckligt belyst och tagit i beaktande att det
saknas personal med rtt kompetens mom en rad vrd- och omsorgsyrken och att personalforsorjnirLgen är en stor utmanirig for
vârden och omsorgen. Var bedOnmirig är att ett antal av fOrslagen
som utrednirigen har lagt irite är tillrackligt verklighetsfOrankrade.
Mânga aktOrer mom välfärden, savil offentliga som fristaende, har
svàrigheter att rekrytera och bemanna sirLa verksamheter mom sá
väl primarvàrden som aldreomsorgen. Var bedomrdng är att ytterligare detaljstymirig och Okade krav p administration snarare
stjälper an hjalper när det galler att kiara kompetensfOrsOijningen
framOver.
-

Famna och Fremia anser vidare att utredningen inte tillrackligt har
belyst vilka konsekvenser forslagen far fOr idéburna och andra
mindre, fristâende aktOrer. Detaljstyming och Okade admmnistrativa krav fOrsvârar fOr sma yard- och omsorgsgivare som, i hOgre
utstrackning an andra, har behov av flexibilitet i verksaniheten.

Famnia och Fremia hoppas att vâra synpunkter beaktas i den fort
satta beredninigsprocessen.

Med vänlig halsning

LLl((
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
Famna

Kontakt:
Karin Liljeblad, Fremia

karm.liljeblad@fremia.se
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Senior branschexpert
Fremia
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