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Yttrande: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU
2020:70)- betänkande
Sammanfattning
Vi instämmer i förslaget till lagändring i socialtjänstlagen (2001:453). Att
äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast
omsorgskontakt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning.
Vi instämmer även i förslaget att omsorgskontakten innehar yrkestiteln
undersköterska, i enlighet med de regler som föreslås i betänkandet Stärkt
kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Förvaltningens synpunkter
Borgholms kommun har under många år arbetat med kontaktmannaskap
inom äldreomsorgen. Utvecklingsarbete har även påbörjats med minskade
arbetsgrupper utifrån geografiska områden samt teamträffar med
multiprofessionella yrkesgrupper. Trots utvecklingsarbete upplevs rollen
som omsorgskontakt otydlig för både omsorgstagare, medarbetare samt
anhöriga. Ett lagkrav om fast omsorgskontakt kan komma att skapa en
tydlighet och likvärdighet i landet vilket vi välkomnar.
För att kunna utföra uppdraget som omsorgskontakt krävs kunskaper i
bedömningsförmåga, omvårdnad, omsorg, medicinsk kompetenas och
professionellt bemötande. Medarbetaren ska även ha kunskap om
lagstiftning, kunna dokumentera och rapportera eventuella
missförhållanden. För att omsorgskontakten ska kunna utföras på ett tryggt
och säkert sätt måste omsorgskontakten inneha yrkestilteln undersköterska.
Lagförslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln
undersköterska föreslås träda i kraft 1 januari 2030. Borgholms kommun har
35 % outbildade medarbetare inom hemtjänstens verksamheter. Trots
äldreomsorgslyftet samt en god dialog med Ölands utbildningscenter
kommer vi inte kunna kräva att fasta omsorgskontakter ska inneha yrkestitel
undersköterska innan 2030.
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Remissmissiv SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar
att
anta redovisat yttrande gällande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU
2020:70.
Ärendebeskrivning
Yttrande: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)- betänkande
Sammanfattning
Vi instämmer i förslaget till lagändring i socialtjänstlagen (2001:453). Att äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning.
Vi instämmer även i förslaget att omsorgskontakten innehar yrkestiteln undersköterska, i enlighet med de regler som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård
och omsorg (SOU 2019:20)
Förvaltningens synpunkter
Borgholms kommun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom
äldreomsorgen. Utvecklingsarbete har även påbörjats med minskade arbetsgrupper utifrån geografiska områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Trots utvecklingsarbete upplevs rollen som omsorgskontakt otydlig för
både omsorgstagare, medarbetare samt anhöriga. Ett lagkrav om fast omsorgskontakt kan komma att skapa en tydlighet och likvärdighet i landet vilket vi välkomnar.
För att kunna utföra uppdraget som omsorgskontakt krävs kunskaper i bedömningsförmåga, omvårdnad, omsorg, medicinsk kompetenas och professionellt bemötande. Medarbetaren ska även ha kunskap om lagstiftning, kunna dokumentera
och rapportera eventuella missförhållanden. För att omsorgskontakten ska kunna
utföras på ett tryggt och säkert sätt måste omsorgskontakten inneha yrkestilteln
undersköterska.
Lagförslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln undersköterska föreslås träda i kraft 1 januari 2030. Borgholms kommun har 35 % outbildade medarbetare inom hemtjänstens verksamheter. Trots äldreomsorgslyftet
samt en god dialog med Ölands utbildningscenter kommer vi inte kunna kräva att
fasta omsorgskontakter ska inneha yrkestitel undersköterska innan 2030.
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