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Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)
Sammanfattning
SPF Seniorerna föreslår att
- som fast omsorgskontakt får bara den utses som lägst innehar yrkestiteln
undersköterska, och att
- den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter ska definieras i
bestämmelser.
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att en fast omsorgskontakt ska
erbjudas dem som har beviljats hemtjänst om det inte bedöms vara uppenbart
obehövligt.
SPF Seniorerna stöder inte utredningens förslag att
- att bara den som innehar yrkestiteln undersköterska får utses till fast
omsorgskontakt.
- bestämmelsen i 5 kap. 5 b § SoL ska träda i kraft den 1 januari 2030.
Allmänt
De brister som utredningens förslag syftar till att ge bättre verktyg för att hantera är väl
kända sedan länge. Möjligheten att inrätta en fast omsorgskontakt med ett långtgående
uppdrag och ett tydligt mandat finns redan, vilket utredningen också visat. Att i princip
endast befästa redan rådande läge är en i förhållande till den väl kända problembilden
mycket blygsam ambitionsnivå.
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7.2

Skyldighet att erbjuda en fast omsorgskontant införs i lag

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att en fast omsorgskontakt ska
erbjudas dem som har beviljats hemtjänst om det inte bedöms vara uppenbart
obehövligt.
SPF Seniorerna föreslår att den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter
definieras i bestämmelser.
Det är sedan länge klarlagt att det stora antalet vårdkontakter som ofta finns i
vården av en person leder till att förmågan till att ge och ta emot information och
att samordna vårdinsatser snabbt leder till behov av att någon sköter detta.
Utredningen lämnar inget förslag om vad funktionen ska innehålla vilket öppnar
för att lagändringen kan bli utan effekt. Det är olyckligt eftersom behoven är stora
av att öka personalkontinuitet, koordination av insatser samt stärka delaktighet,
självbestämmande och trygghet för den enskilde och dennes anhöriga. Rollen och
arbetsuppgifterna bör framgå av auktoritativ text, i form av bestämmelser. Allra
helst lag eller förordning, eller möjligen föreskrift från Socialstyrelsen.
7.3

Den fasta omsorgskontakten ska var undersköterska

SPF Seniorerna stöder inte utredningens förslag att bara den som innehar
yrkestiteln undersköterska får utses till fast omsorgskontakt.
SPF Seniorerna föreslår att som fast omsorgskontakt får bara den utses som lägst
innehar yrkestiteln undersköterska.
Där det råder brist på rekryteringsbara undersköterskor kommer funktionen efter år
2030 att delas av de redan anställda undersköterskorna. Den föreslagna regleringen leder
därmed till en onödigt stelbent och oflexibel lösning. Det vore därför bättre om
bestämmelsen angav att funktionen endast får läggas på den som lägst har
undersköterskeutbildning.
8

Ikraftträdande

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att bestämmelsen i 5 kap. 5 a § SoL
ska träda i kraft den 1 januari 2022.
SPF Seniorerna stöder inte utredningens förslag att bestämmelsen i 5 kap. 5 b §
SoL ska träda i kraft den 1 januari 2030.
Det saknas garantier för vad som ska hända fram till 2030 för att bestämmelsen
då ska kunna träda i kraft. Samtliga bestämmelser bör träda i kraft den 1 januari
2022.
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I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman,
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också sakkunnig Kent Löfgren deltagit.

Eva Eriksson
Förbundsordförande
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