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Yttrande Nationell kvalitetsplan för vård
och omsorg om äldre SOU 2017:21
Dnr 2667-17

Förslag till beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredaren föreslår en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre.
Uppdraget har utgått från kommunens vård och omsorg om äldre. Betänkandets intentioner är ambitiösa och berör många omfattande och komplexa
områden, vilket förutsätter nationell samordning och långsiktigt stöd till det
regionala och lokala arbetet i län och kommuner.
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till inriktningen i utredningen. Region Norrbotten vill betona att en viktig förutsättning för att skapa god
kvalitet i vård och omsorg om äldre är ett välfungerande samarbete mellan
kommuner och landsting/regioner. Detta bör tydligt beaktas i det fortsatta
arbetet.

Ärendet
Syftet med en nationell kvalitetsplan för äldreomsorg är att säkra en fortsatt
utveckling av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Utredningens fokus är kommunernas vård och omsorg samt hälso- och sjukvård om äldre
personer. Utredningen föreslår att åtgärderna genomförs under fyra mandatperioder 2019-2034 och innehåller förslag på åtgärder inom dessa områden:
2. Högre kvalitet och ökad effektivitet
3. Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
4. Tryggad personalförsörjning
5. Översyn av särskilda boendeformer
6. Flexibla former för beslut om äldreomsorg
7. Användning av välfärdsteknologi
Landstinget/regionen berörs i framförallt de delar som handlar om sammanhållen vård, rehabilitering, kompetensförsörjning och välfärdsteknik.
Punkt 4 och 5 har Region Norrbotten besvarat i och med Ds 2017:12 varför
dessa inte kommenteras här.
Sammanhållen vård
Utredningen föreslår lagstiftning om samarbete i multiprofessionella team
bestående av aktörer från huvudmännen. Sådant samarbete har hittills varit
svårt att etablera trots att det finns evidens för betydande positiva effekter för
patienter med stora behov.
Ett förslag är att genomföra en uppföljning och utvärdering av samordnad
individuell plan (SIP) för att se om personens möjlighet till inflytande stärks
och för att fastställa vad som krävs av vård- och omsorgsgivare för att SIP
ska fungera vilket bedöms betydelsefullt för det fortsatta arbetet.
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Samlokalisering av verksamheter och att jobba i nätverk nämns av utredaren
som goda exempel för ett gott samarbete. Utredningen föreslår även forskning för att få kunskap om vilka modeller och arbetsformer som har störst
effekt för samverkan.
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
Vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete lyfts fram. I utredningen
betonas vikten av att verksamheterna rutinmässigt arbetar förebyggande med
riskbedömningar, riskreducerande åtgärder samt med att minska vårdskador.
Kompetensförsörjning
Det finns ett säkerställt samband mellan yrkeskompetent personal och god
kvalitet. Gerontologi och geriatrik är områden som föreslås ingå i alla vårdutbildningar och vikten av kunskap om äldres behov betonas.
Utredningen föreslår att undersköterska ska bli legitimationsyrke senast
2025 vilket påverkar all hälso- och sjukvård. Frågan är omfattande och
många olika aspekter och möjligheter finns. Utredaren betonar vikten av
nationella kompetenskrav för undersköterskor som en viktig grund för att
öka kvaliteten i vård och omsorg om äldre.
Välfärdsteknik
Tekniska lösningar är ett värdefullt komplement till vård och omsorg. Utredaren föreslår att utvecklingsarbetet samordnas nationellt och utvecklas tillsammans med tänkta användare, även äldre personer. Utredaren föreslår att
välfärdstekniken bör knytas till hjälpmedelsverksamheterna i region/landsting och kommuner.
Bilagor:
Remissyttrande
SOU 2017:21 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
Del 1 och Del 2
Ds 2017:12 Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Utvecklingsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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