
Workshop om 
förslaget till ny 
äldreomsorgslag
En sammanfattning av lagförslaget 
och FSS frågeställningar



Oberoende socialpolitisk förening
Föreningen Sveriges socialchefer är en oberoende 
socialpolitisk förening som utifrån vår profession 
och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av 
den svenska välfärden.



Vision, mission och värdegrund
• FSS ska vara professionens mest efterfrågade röst i 

utvecklingen av dagens och morgondagens välfärd.
• Vi gör skillnad – genom att förbättra människors livsvillkor. 

Minskade klyftor är en förutsättning för ett väl fungerande 
samhälle.
• Alla människor har lika värde och rätt till ett gott liv.



Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram 
lagförslag – utgångspunkter
Vård och omsorg till äldre behöver i större utsträckning
• vara mer likvärdig över landet
• vara mer individanpassad
• ha mer tillgång till medicinsk kompetens för att möta de 

ökande behoven



• vara mer samordnad
• ha kontinuitet i kontakt mellan äldre och personal 

inom vård och omsorg
• stödja och involvera anhöriga

Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram 
lagförslag – utgångspunkter forts.



Betänkandet
• Rör både äldreomsorgen och

hälso- och sjukvården
• Tydligare ramverk som underlättar 

samordnad vård och omsorg 
till individen



Förslag: 
Ny äldreomsorgslag (ÄOL)
Nya mål
• förebyggande perspektiv
• hälsofrämjande
• stödja funktionsförmåga
• tillgänglig



Förslag: 
Ny äldreomsorgslag (ÄOL)
Förändringar
• tydligare ansvar för huvudman
• nationell ordning för kvalitetsutveckling



Förslag: 
Nationell ordning för kvalitetsutveckling
• Bestämmelse i ÄOL om en nationell ordning för 

kvalitetsutveckling i äldreomsorgen
• Ska regleras i en förordning, med aktiv förvaltning och 

kontinuerlig uppföljning
• Ska förtydliga uppdraget med nationella delmål och 

bestämmelser för genomförande



Förslag: 
Stärkt primärvård i kommuner
• Tillägg i hälso- och sjukvårdslagen för att stärka kommunernas 

hälso- och sjukvård på flera nivåer
• Regionen och kommunerna ska samverka vid planering och 

utveckling av hälso- och sjukvården
• Kommunens primärvård ska ges nära patienten
• Fast vårdkontakt i kommunen



Förslag: Stärkt medicinsk kompetens på 
huvudmanna- och ledningsnivå
• Krav på ledningsansvarig i kommunen
• Ledningsansvarig person även i regionen
• Stärkt medicinsk kompetens på vårdgivarnivå i kommunen



Förslag: 
Tillgång till läkare och sjuksköterska
•Medicinsk bedömning av läkare i primärvården dygnet runt
• Fast läkarkontakt för både planerade och oplanerade besök
• Vid behov medicinsk bedömning av sjuksköterska i 

kommunen dygnet runt
• Fast vårdkontakt i kommunens primärvård



FSS frågeställningar inför remissvar
Mentifråga (se svar på socialchefer.se)

Behövs en äldrelag?



Mentifråga

Vilka för- och nackdelar ser du med en särskild äldrelag?



Mentifråga

Hur realistisk och möjlig är lagen att genomföra 
utifrån dagens och framtidens utmaningar kring 
kompetensförsörjning?



Mentifråga

Hur tänker du kring lagens åldersavgränsning utifrån 
jämlik vård och omsorg?



Mentifråga

Vilka övriga frågor vill du lyfta fram om förslaget om ny 
äldreomsorgslag?



Vad händer nu?
• FSS lämnar sina synpunkter på de särskilda frågor som 

presenterats idag
• Remissvaret skickas in senast 15 november
• Remissvaret publiceras på webben samt på FSS Linkedin



Tack för idag
info@socialchefer.se
https://socialchefer.se
https://www.linkedin.com/company/socialchefer

mailto:evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se
https://socialchefer.se/
https://www.linkedin.com/company/socialchefer

