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Akademikerförbundet SSR remissyttrande över
SOU 2020:70, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Förslaget i korthet
Förslaget innebär att 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.

Sammanfattning
Akademikerförbundet SSR
•
•
•
•
•

anser att författningsförslaget bör göras åldersneutralt
tillstyrker förslaget om fast omsorgskontakt
avstyrker förslaget att syftet med fast omsorgskontakt regleras i lag
tillstyrker förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska vara
undersköterska
är tveksamt till finansieringsförslaget.

Synpunkter
6.5 Lagförslaget och andra grupper
Akademikerförbundet SSR menar att författningsförslaget bör göras åldersneutralt.
Det är behoven hos brukaren som har insatsen hemtjänst som avgör om man
behöver en fast omsorgskontakt inte ålder.

7.2 Skyldighet att erbjuda en fast omsorgskontakt införs i lag
Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget om fast omsorgskontakt, men
avstyrker att syftet med fast omsorgskontakt regleras i lag.
Förbundet är tveksam till att i lag reglera att omsorgskontakten ska tillgodose
brukarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning.
Socialtjänstlagen behöver vara hållbar över tid och det kan visa sig att fast
omsorgskontakt även bör arbete med andra områden framöver. Ska det då ändras i
lagen? Ett annat skäl är att den fasta omsorgskontakten inte ensam kan tillgodose
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de uppräknade behoven. Det måste rimligtvis hela hemtjänsten bidra till. Att då
knyta ansvaret för behoven till en enskild funktion kan vara olyckligt. Ett tredje skäl
är att socialtjänsten ska främja trygghet redan regleras i portalparagrafen och bör
därför inte regleras en gång till. Akademikerförbundet SSR menar att syftet med fast
omsorgskontakt lämpligare regleras i förordning eller föreskrift.

7.3 Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska
Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget, men har vissa invändningar.
Det bör även vara möjligt för annan personal än undersköterska att vara fast
omsorgskontakt, under förutsättning att dessa har motsvarande eller högre
kompetens. Regleringen bör, efter att ha säkerställt syftet med reformen, ge
kommunerna möjlighet att organisera verksamheten utifrån rådande förhållanden.
Med förslaget kan till exempel inte en sjuksköterska vara fast vårdkontakt.
Förbundet menar att det är klokt med senare datum för ikraftträdande för förslaget
om krav på undersköterskeutbildning. Det måste finnas undersköterskor att tillgå
när lagen träder i kraft annars blir reformen ett slag i luften och riskerar i värsta fall
att minska förtroendet för lagstiftningen generellt.

9.5.2 Kostnad för fast omsorgskontakt
Utredningen föreslår att finansieringen av reformen ska tas från en redan beslutad
riktad långsiktig äldreomsorgssatsning på 4 miljarder kr/år. Det råder konsensus om
att äldreomsorgen är i behov av resursförstärkningar. Att då inteckna delar av en
redan utlovad förstärkning till ett nytt lagförslag ställer sig Akademikerförbundet
SSR tveksam till. Är det förenligt med finansieringsprincipen?
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