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2022-11-07 

Dnr 2022-01227  

Socialdepartementet, S2022/03277 

Remissvar Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 
(SOU 2022:41) 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade 

betänkande för yttrande. Betänkandet innehåller förslag till en ny äldreomsorgslag samt 

bland annat förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas med syftet 

att styra mot förbättrad kvalitet och likvärdig tillgänglighet för de personer som får 

kommunal hälso- och sjukvård. Fortes grunduppdrag är att finansiera och främja 

forskning och myndigheten kommer att yttra sig i form av allmänna synpunkter på 

betänkandet.  

Allmänna synpunkter 

Forte anser att betänkandet med förslag till äldreomsorgslag och förslag på lagstiftning 

som syftar till att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna är högaktuell, viktig och 

kan skapa förutsättningar för en stärkt äldreomsorg. Betänkandet är väl genomarbetat 

och förankrat med relevanta aktörer genom samverkan med de referensgrupper som 

inrättats för utredningsuppdraget. Det borgar för att möjliggöra de långsiktiga 

förändringar som krävs för att tillgodose äldre personers behov och rättigheter till en 

jämlik vård och omsorg.  

Forte vill understryka betydelsen av forskningens möjligheter att bidra till relevant och 

fördjupad kunskap på de områden som tas upp i betänkandet och som kan bidra till 

utvecklingen av vård och omsorg till äldre personer. Forte har i uppdrag att långsiktigt 

stödja och samordna forskning på äldreområdet, något som är avgörande för att på sikt 

kunna bidra med den kunskap som efterfrågas av brukare, anhöriga, professionerna och 

verksamheterna.  

Systematisk verksamhetsuppföljning är ett angeläget område. I likhet med utredningen 

anser även Forte att tillgång till kvalitetssäkrade data är grundläggande för att det ska 

finnas förutsättningar att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Forte delar därför 

utredningens bedömning att förslaget från utredningen Framtidens socialtjänst om att 

införa en ny lag om socialtjänstdataregister, bör tas vidare. 

I detta ärende har generaldirektör Jonas Björck beslutat efter föredragning av 

forskningssekreterare Ulrika Thomsson Myrvang och Sofie Wallerström i samråd med 

enhetschef Dag Hervieu och forskningschef Cecilia Beskow.   

Jonas Björck 

Generaldirektör  


	Remissvar Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)
	Allmänna synpunkter


