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2022:41) 
 

Anhörigas Riksförbund välkomnar förslaget att införa en lag om äldreomsorg.  

Efter att ha uttryckt vårt stöd för huvudinriktningen i utredningens förslag kommenterar vi några 

punkter. Även på de punkter vi kommenterar nedan stöder vi utredningens förslag till 

Äldreomsorgslag och ändringen i andra lagar som föreslås. 

Det blir tydligare vad som gäller när det samlas i en särskild lag. Vi välkomnar att det klargörs att 

lagen inte innebär inskränkning i några rättigheter i andra lagar. Därigenom finns ingen risk att lagen 

kan användas för att inskränka några rättigheter. Tvärtom så uppfattar vi utredningen så att 

kommuner och regioner får skärpta krav på att ge en god omvårdnad till äldre med behov av stöd.  

Vi beklagar dock att utredningens direktiv inte gjorde det möjligt att höja ambitionen från 

socialtjänstlagens målparagraf, som endast tillförsäkrar äldre ”skälig levnadsnivå”. Vi hade gärna sett 

att de höjda ambitionerna gjorts tydliga i lagen genom att ange ”goda livsvillkor”. 

Vi uppskattar att lagen klargör, att om den information som ges till den äldre inte kan lämnas till 

eller förstås av den berörde, ska information istället lämnas till en anhörig eller annan närstående. Vi 

vill dock påpeka att anhöriga även har viktig information att ge till den som beslutar om åtgärder. 

Därför bör anhöriga involveras på ett aktivt sätt under förutsättning att den enskilde inte motsätter 

sig det.  

Vi ser med tillfredställelse på att krav ställs på att kommunerna aktivt ska söka upp och informera 

om att stöd kan ges till anhöriga.  

Vi stöder förslaget med en fast vårdkontakt samt kraven som ställs på läkarvård och annan 

medicinsk vård.  

Naturligtvis kvarstår arbetet med att i verkligheten förbättra omsorgen av de äldre i alla kommuner 

och regioner. Det finns alltid en risk att kommuner och regioner hävdar att brist på resurser gör att 

lagen inte kan implementeras fullt ut. Därför är den nationella ordningen för kvalitetsutveckling 

viktig. Vi anser att det är av yttersta vikt att Regeringen använder de befogenheter man har att 

meddela närmare föreskrifter om innehållet i den nationella ordningen för kvalitetsutveckling. 
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