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Remissyttrande – Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. SOU 
2022:41 (S2022/03277) 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. 

Remissen innehåller förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga 
äldreomsorgens uppdrag och innehåll, och syftar till att skapa likvärdig kvalitet i 
äldreomsorgen i hela landet. 

Synpunkter 
Region Kronoberg ser överlag positivt på utredningen. Samarbetet mellan den 
kommunala hälso- och sjukvården och primärvården fungerar redan idag många 
gånger i enlighet med utredningens intentioner. Undantaget är de vårdcentraler 
som idag saknar fast läkarresurs. Det finns således inte alltid förutsättningar för ett 
utvecklat och mer strukturerat samarbete mellan primärvården läkare och den 
kommunala hälso- och sjukvården, vilket självklart vore önskvärt. Region 
Kronoberg eftersträvar alltid ett gott samarbete med kommunerna och välkomnar 
även förslaget om upprättandet av en gemensam plan för formerna och 
utvecklingen av primärvården. 

Utredningen föreslår att en särskilt utpekad person på huvudmannanivå ska vara 
ansvarig för ledningen av kommunens primärvård, i syfte att stärka kommunens 
förutsättningar att ta sitt ansvar som huvudman för hälso- och sjukvård. Det ska 
även finnas en tydlig samverkanspart inom regionen som kan säkerställa att 
regionen fullgör sitt huvudmannaansvar till berörda patienter och deltar i 
samverkan med kommunen. Region Kronoberg ser positivt på ett gemensamt 
arbete tillsammans med kommunerna. Vidare ser Region Kronoberg positivt på 
ett ökat fokus på kompetens inom rehabilitering då det är en viktig del i arbetet 
med målgruppen. 

Region Kronoberg ser positivt på att regionerna fortsatt är huvudman för läkarna. 
I utredningen föreslås vidare ett krav på ledningsansvarig funktion i både 
kommunerna och regionerna. Den ledningsansvariga i kommunerna föreslås vara 
sjuksköterska eller läkare med specialistkompetens. För regionerna ställs inga krav 
på profession. Region Kronoberg ställer sig frågande till om det är nödvändigt 
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med läkarkompetens i rollen och hade hellre sett en generell skrivning i likhet med 
skrivningen för regionerna.  

I utredningen föreslås att ”regionen ska säkerställa att en särskild vårdgivare har 
fasta läkarkontakter, som kan vara tillgängliga för planerad och oplanerad 
medicinsk bedömning och behandling, planering, samordning av patientens vård, 
handledning och viss fortbildning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.” 
Region Kronoberg välkomnar skrivningarna om fast läkarkontakt, men är 
fundersamma till hanteringen av oplanerade besök. Med oplanerade besök 
framgår i utredningen att det handlar om ett brådskande och oväntat vårdbehov 
som inte kräver besök på akutmottagningen. Det är ett resurskrävande förslag – 
särskilt mot bakgrund av skrivningen om att även oplanerade besök ska kunna 
hanteras av den fasta vårdkontakten. Region Kronoberg vill betona att förslaget 
skulle kräva stora förändringar mot dagens arbetssätt och ställa krav på ytterligare 
resurstillskott samt behov av kompetens som idag inte finns tillgänglig mot 
bakgrund av den demografiska utvecklingen. Samtliga förslag om ökade krav på 
läkarinsatser skulle behöva volym- och kostnadsberäknas innan genomförande, 
och regionerna och kommunerna bör kompenseras i linje med 
finansieringsprincipen. 

Vidare görs i utredningen en analys av hur samverkan mellan kommun och region 
fungerar vid specialiserad vård i hemmet, och utredningen föreslår att en 
ytterligare utredning bör tillsättas för att förtydliga ansvarsfördelningen för 
specialistvård mellan huvudmännen liksom möjligheten till samverkan. Region 
Kronoberg stödjer resonemanget och anser att en utredning bör tillsättas så snart 
som möjligt. Det är viktigt att inte skapa nya otydliga gränser genom att slå fast att 
kommunerna endast ska ge insatser på primärvårdsnivå, vilket antyds i 
utredningen. 

Barnrättsperspektiv 
Det framgår inte av remissen om en prövning av barnets bästa har genomförts. 
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