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Remissvar – Fast omsorgskontakt i hemtjänsten,
(SOU 2020:79)
Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av betänkandet Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
(SOU 2020:70) av Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam
ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga
intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra
arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.
Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast
omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har
föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också
bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha. Förslaget
innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska
se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning.
Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.
Sveriges Arbetsterapeuter är i grunden positiv till en fast omsorgskontakt i
hemtjänsten. Vi anser att det är ett förslag som skulle borga för ökad
personcentrering, trygghet, kvalitet och kontinuitet inom äldreomsorgen. Vi menar
även att det skulle främja förebyggande insatser genom att möjliggöra tidig upptäckt
av förändringar i den enskildes vardagsfungerande och hälsa, och att det har potential
att stärka det interprofessionella teamarbetet med legitimerad personal med specifik
kompetens kring omvårdnad och rehabilitering. Förbundet menar vidare att vi anser
att förslaget har potential att främja samverkan mellan regioner och kommuner, och
bidra till ökad jämlikhet och likvärdighet över landet.
Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig bakom utredningens förslag att den fasta
omsorgskontakten ska vara undersköterska. Vi vill dock understryka att den fasta
omsorgskontakten måste ha god kunskaps och kompetens inom
vardagsrehabilitering (reablement), dvs ett arbetssätt där omsorgs- och vårdpersonal
utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och kan stödja personen i dess
självbestämmande och självständighet i vardagliga aktiviteter. Kompetens i
vardagsrehabilitering måste därför säkerställas i undersköterskeutbildningen.
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