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Remissvar till betänkandet Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
(SOU 2020:70)
Vision har getts möjlighet att lämna remissvar på betänkandet Fast
omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). Utredaren har haft i uppdrag att
lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för
verksamheter i privat och offentlig regi, och bedöma om omsorgskontaktens
arbete kan bidra till bättre personalkontinuitet. I utredarens uppdrag har även
ingått att föreslå vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, och
bedöma vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha.
Utredaren konstaterar att omsorgskontakt i hemtjänsten redan är utbrett men att
innehållet i rollen varierar stort från att vara av administrativ karaktär till att utföra
lejonparten av omsorgsarbetet hos ”sina” omsorgstagare. Utredaren föreslår att det
i lag ska införas ett krav om fast omsorgskontakt. Förslaget innebär att äldre som
har beviljats hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt i syfte att tillgodose
hens behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning.
Enligt förslaget ska den fasta omsorgskontakten inneha yrkestiteln
undersköterska. Utredaren föreslår att lagförslaget om att en fast omsorgskontakt
ska erbjudas till äldre med hemtjänst ska träda i kraft den 1 januari 2022.
Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln
undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030 för att ge verksamheterna
tid att ställa om. Utredaren har beräknat att antalet undersköterskor som behöver
rekryteras för fast omsorgskontakt ska kunna införas i hemtjänsten uppgår till
cirka 2500. Lönekostnaderna för dessa tjänster beräknas till cirka 1,2 miljarder
kronor årligen. Utredaren föreslår att det ska finansieras inom ramen för den redan
beslutade äldreomsorgssatsningen som innebär att kommunerna får ett
resurstillskott på 4 miljarder kronor årligen från 2021.
Visions synpunkter
Vision instämmer i utredarens bedömning att med en fast omsorgskontakt i
hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och
önskemål, liksom att rollen kan bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för
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såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Vision stödjer därmed
förslaget i sak. Vision ser dock stora utmaningar i att ett så stort antal
undersköterskor ska rekryteras då många kommuner redan idag har svårt att
rekrytera undersköterskor. Vidare anser Vision att förslaget ska finansieras med
stöd av finansieringsprincipen och inte ingå i en redan pågående mycket
välbehövlig satsning på äldreomsorgen. Då riskerar de övergripande
kvalitetshöjande ambitionerna med äldreomsorgssatsningen att gå förlorade.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
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