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Sammanfattning
Myndigheten föryrkeshögskolan (MYhl) ärpositiv till utredningens förslag på
förtydliganden i den reglering som styr äldresvårdoch omsorg. Liksom utredningen
bedömerMYH att en tydligare lagstiftning kring insatser till individer med nedsatt
beslutsförmågager äldreomsorgen bättre grundförutsättningaratt biståden enskilde
utifråndennes behov. Otydlighet i lagstiftning har angivits som ett av de främstaskälentill
att ett breddinförandeav välfärdsteknikinom äldreomsorgen ännu inte kommit till stånd.
MYN instämmeri merparten av de bedömningarsom utredningen göroch ställersig
positiv till de förslag som lämnas. Nedan beskrivs de områdenoch bedömningardär
MYH ser särskiltbehov av att förtydligasin ståndpunkteller sin roll.

Synpunkter
8.10.1 Aldreomsorgens kompetensförsörjning
MYH delar utredningens bedömning att kompetensen inom äldreomsorgen behöver
höjas, generellt och specifikt, dels pågrund av ökade krav på kvalitet och produktivitet,
dels föratt kunna mötade behov som digitalisering medför. MYH bidrar redan idag till en
kompetenshöjning inom äldreomsorgen genom yrkeshögskolans specialistutbildningar för
undersköterskormed inriktning mot demens eller äldreomsorg. Inom yrkeshögskolan
finns även kortare utbildningar motvälfärdsteknik.
MYH instämmeri utredningens bedömningatt införandetav välfärdstekniki kommunalt
finansierad vårdoch omsorg börvara en del av kommunens övergripandeförändringsoch utvecklingsarbete. Hela processen behöversäkerställasgenom ett arbete med
förändringsledningsom omfattar politiken, högstatjänstemannaledningen och
verksamhetschefer. MYH erfar att mandat att initiera förändringärcentralt i arbetet med
användningav välfärdsteknik.Därmed krävsatt ävenchefer och ledning har kompetens i
välfärdsteknikoch dess potentiella nytta, inte enbart de undersköterskorsom arbetar
inom äldreomsorgen
8.10.2 Förslagom kompetensutveckling föromsorgspersonal och
biståndshandläggare
MYH ser positivt på utredningens förslag att Universitetskanslersämbetet (UKÄ)och
Socialstyrelsen ges i uppdrag att se överkompetensförsörjningeninom socialtjänsten,
särskiltäldreomsorgen.
MYH instämmeri bedömningen att yrkeshögskolan kan vara en framkomlig vägför
specialisering av biståndshandläggare.Inom yrkeshögskolan utvecklas utbildningar och
kurser tillsammans med arbetslivet föratt säkerställaatt de kunskaper, färdigheteroch
kompetenser som utbildningen leder fram till ärefterfrågadeoch relevanta i det dagliga
arbetet som studerande förväntasutföraefter utbildningen. MYH anser att
yrkeshögskolan kan erbjuda relevanta fördjupningskurserinom fler ämnenän
välfärdsteknik.Utredningens bedömning äratt biståndshandläggareäven behöver
Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Internet

Digitalt kundforum:

Box 145
72105 VÄSTERÅS

IngenjörBéåthsgata 19
722 12 Västerås

010-20901 00 (vx)

www.myh.se

forum.myh.se

utveckla sin kompetens påområdetåldrandeoch åldrandetssjukdomar. Yrkeshögskolan
har redan idag ett stort antal kurser inom demens, geriatrik och gerontologi samt
välfärdsteknik.l dagslägetärkurserna en del av specialistutbildningar för
undersköterskorinom äldreomsorgen. Härvill MYhl trycka på att biståndshandläggare
inom äldreomsorgen, oavsett utbildningsbakgrund, kan specialisera sig mot
äldreomsorgen genom den nya kompetensutvecklande insatsen kurser och kurspaket
inom yrkeshögskolan.
Utifrånvad som ståri den andra delen av förslagetunder samma rubrik, det vill säga
standardisering av utbildning inom yrkeshögskolan förundersköterskoroch andra
yrkesgrupper, vill MYH förtydligaföljande. MYH har bemyndigande att meddela
föreskrifterom innehålleti en utbildning som krävernationellt likvärdigtinnehåll. Närdet
gällerhälsa-och sjukvårdsområdetomfattas det av bemyndigandet. Inom ramen förett
föreskriftsarbetesker samråd med de aktörersom påverkas av föreskrifterna.
Föreskrifterna gäller bara utbildningar som ges inom yrkeshögskolan. Utbildningar som
ges utanföryrkeshögskolesystemet kan ha ett helt annat innehålloch upplägg.
MYhl vill förtydligaatt yrkeshögskolan ären eftergymnasial utbildningsform och för
utbildningar som leder till en examen ska det tydligt framgåatt kunskaper, färdigheteroch
kompetenser ärpåen mer specialiserad och avancerad nivåänvad som uppnås genom
gymnasieskolans yrkesprogram. Detta lyfts med anledning av att utredningen föreslår
framtagandet av att ett standardiserat fördjupningsprogrammed inriktning mot
äldreomsorg förundersköterskoroch andra yrkesgrupper. Om utredningen med andra
yrkesgrupper syftar påvårdbiträdensåkan det krävasen separat kompetenshöjande
insats förden gruppen dådess kompetens och utbildningsbakgrund ärheterogen och
generellt lägreänundersköterskornas. Liksom förbiståndshandläggarekan kurser och
kurspaket inom yrkeshögskolan vara en framkomlig vägförvårdbiträdensom behöver
ökasin kompetens inom specifika områden inom äldreomsorgen, till exempel
välfärdsteknikeller demens.
8.12.6 Förslagom nationellt centrum föräldreomsorgen
MYH ställersig positiv till utredningens förslag om ett nationellt centrum för
äldreomsorgen. l likhet med utredningen anser MYH att ett sådantcentrum skulle kunna
arbeta med utveckling av hela äldreomsorgen, branschgemensamt, och inte begränsas
till enbart utvecklingen av välfärdsteknikinom äldreomsorgen. Ett nationellt centrum för
äldreomsorgen skulle kunna vara en relevant dialogpartner förMYH föratt inhämta
kunskap om utvecklingen som sker inom äldreomsorgen.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragningav Lisa
Östbring.l den slutliga handläggningen har enhetschef Peter Gustavsson Lidman
deltagit.
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