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Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 

vård och omsorg för äldre personer  

(SOU 2022:41) 

Sammanfattning 
 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslagen utifrån sitt ansvarsområde och lämnar 

följande kommentarer.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Folkhälsomyndigheten lämnar kommentarer till de förslag som bedöms vara mest 

centrala i förhållande till myndighetens uppdrag och den nationella 

folkhälsopolitikens mål och genomförande.  

• Folkhälsomyndigheten välkomnar utredningens översyn av äldreomsorgen 

och avsikten att styra mot och skapa likvärdigt god kvalitet i omsorgen av 

äldre.  

 

• Folkhälsomyndigheten ser positivt på att uppföljning och utvärdering ses 

som centralt för att nå målet om ökad kvalitet. Det är särskilt angeläget att 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utvecklas och följs upp.  

 

• Folkhälsomyndigheten vill i sammanhanget även lyfta betydelsen av att 

anpassa förväntningarna på hur den föreslagna äldreomsorgslagen kan lösa 

de strukturella utmaningar som finns. Genomförandet av förslagen kan till 

exempel försvåras av utmaningar förknippade med rekrytering, 

utbildningsinsatser och vikarietillgång. 

• Pandemin har givit viktiga lärdomar och har tydliggjort områden för att 

öka kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter rörande äldre personer. 

Vi menar att utredningen inte tillräckligt belyser behovet av en stärkt 

vårdhygien i vård och omsorg av äldre personer. Den fortsatta 



 

 

handläggningen av utredningens förslag bör även inkludera frågan om hur 

arbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner kan stärkas.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö, tillförordnade 

avdelningscheferna Josefin Jonsson och Agneta Falk Filipsson, samt chefsjuristen 

Bitte Bråstad deltagit. Utredare Marita Friberg har varit föredragande. 
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