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Nya SoL (ur SOU 2020:47) 

Förslag:

• Krav på god kvalitet inom socialtjänsten

• Kunskapsbaserad socialtjänst

• Insatser ska kunna ges utan föregående individuell 
behovsprövning 

• Förebyggande åtgärder

• Samordning med andra aktörer



Äldreomsorgslag

Ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och 
omsorg om äldre. Koppling till God och nära vård reformen. 

• Betonar förebyggande, hälsofrämjande och stödjande insatser. 

• Ska innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan – tydligare 
krav.

• Målet är att stärka vården av äldre på särskilda boenden och i 
hemsjukvården

• Överväga möjlighet för kommuner att utföra läkarinsatser

• Överväga behov av införa krav på medicinskt ansvarig läkare (MAL), 
medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)

Utredningen (SOU) ska redovisas senast i juni 2022 – därefter remiss 



Lagförslag:

• Fr.o.m. 1 juli 2022 ny bestämmelse i SoL träder i kraft – att 
erbjuda FO till den som har hemtjänst.

• Fr.o.m. 1 juli 2023 – krav att FO har yrkestitel USK.

Bakgrund: uppdraget som kontaktman och liknande är ofta 
otydligt, otydliga mandat och uppgifter, rutiner saknas. 

Oklart vad rollen är i praktiken. 

Rollen varierar mellan hemtjänstutförare och kommuner. 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten



forts. fast omsorgskontakt i hemtjänsten
4 syften: 
• Trygghet
• Kontinuitet
• Individanpassad omsorg
• Samordning av hemtjänstinsatser
Enhetlig tillämpning av rollen i hela landet. 

Vem erbjuds fast omsorgskontakt?
Regeringens förslag: 
Den som har hemtjänst, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt (dvs 
alla med hemtjänst).

Utredningens förslag: 
Den som har hemtjänst och är 65 år eller äldre.



Vem får vara fast omsorgskontakt?

Från 1 juli 2023 – enbart den som har yrkestiteln USK.

Utbildningskrav: nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och 
omsorgsprogram.

Övergångsbestämmelser: den som är tillsvidareanställd 1 juli 2023 med titel 
USK under en 10 års period får fortsätta använda titeln, även om hen inte har 
bevis om rätt att använda titeln. 

Under 10 årsperioden tiden ska bevis om rätt att använda yrkestiteln kunna 
ges till den som har gymnasial/kommunal vård- och omsorgsutbildning enligt 
bestämmelser som gällde före 1 juli 2023.

forts. fast omsorgskontakt i hemtjänsten



Nära vård

Lagrådsremiss  ”Inriktningen för en nära och tillgänglig vård” 

”Samordnad utveckling för god och nära vård, (A, Nergårdh, S2017:01).

Huvudbetänkande en reform för ett hållbart hälso-och 
sjukvårdssystem,(utredare A, Nergårdh,2020).

Tillsammans inför Sveriges kommuner och regioner(SKR), utses en nära 
vård samordnare,(L, Löpare).

B.Hofvander maj 2022



Nära vård och förflyttningsfokus  

Organisation Person & relation

Reaktiv            Proaktiv

Passiv mottagare Aktiv mottagare

Isolerade vård-och Sammanhållen

omsorgsinsinsatser                                             Individbaserad vård



Förflyttningen till nära vård 
• Den demografiska utvecklingen visar  andelen äldre i befolkningen att ökar och andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

• Med en mer tillgänglig och närmare vård kan resurserna inom vård och omsorg användas bättre och räcka för fler. 

• Delvis nya arbetssätt/roller och ansvar för såväl invånare, patienter, enskilda/omsorgstagare samt närstående som 
medarbetare. 

• Dialog och samverka med civilsamhället, patient- och intresseorganisationer, för att tillvarata allas perspektiv och förmågor är
avgörande

(SKR,2019)



Kartläggning inför nära vård omställningen.  

Styrkor: Utmaningar:
Kompakt län Ökning av psykisk ohälsa

Närhetsprincip Ökning av multisjuka äldre

Fyra sjukhus på centralorter(indelades i noder)     Elva huvudmän

God kunskap om hälsoläget Ekonomiska läget

Viljeinriktningen:

• Rätt vård, på rätt plats och vid rätt tid punkt
• Tidsplan: genomfört till år 2027
• Regionens och länets kommuner enades om en gemensam målbild





Nära vård program och målområden 

1. Närsjukvård och mobilitet 

Uppdraget för målområdet är att: 

• Etablera närsjukvård med direktinläggningsplatser i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.

• Etablera och utveckla nya och befintliga mobila resurser.



2. Psykisk ohälsa 

Uppdraget för målområdet är att:

• skapa förutsättningar för att tidigt identifiera individer med psykisk ohälsa.

• skapa ett omhändertagande på rätt vårdnivå oavsett huvudman. (Uppstart av äldrepsykiatri-

mottagning och uppsökande funktion)



3. Sjukdomsförebyggande

Uppdraget för målområdet är att:

• utifrån lokala förutsättningar och skillnader i hälsoläget skapa en jämlik hälsa.

• skapa förutsättningar för sjukdomsförebyggande arbete på alla vårdnivåer.



Vad sker i programmet under 2022

Projekt 

Utökad mobilitet nod Västerås/ 
Surahammar. Närsjukvårdsteam
Utveckling av palliativa vården

Utökad mobilitet nod 
Sala

Utökad mobilitet nod Fagersta

Utökad mobilitet nod Köping

AH-uppdraget

Palliativa rådgivningsteamet

Förstudie: 
Avancerad hemsjukvård för barn

Förstudie: 
Vuxna med förvärvad hjärnskada

Projekt 

Förstudie:
Barn med Fetma

Under uppstart:
Utveckling av hälsocenter

Uppdrag

Organisation patientkontrakt

Organisation Tjänstedesign

Utbildningsuppdrag SÄBO-läkare

Förstudie samlokalisering av verksamheter i noderna

Projekt 

Mottagning för tidiga 
insatser (Barn 0-6 år)

Äldrepsykiatri
Mottagning start i vår

Förstudie: 
Del 2 Processöversyn barn, 
ungdomar och unga vuxna 
med upplevd psykisk ohälsa

Projekt 

SAMMANHÅLLEN JOURNAL:
Sala – våren 2022
Köping – våren 2022



Arbetssätt för att främja och individanpassa

• Samverkansform med närvårdsteam/AH-team

• Patientsäkerhet/kontrakt (SIP/vårdplan)

• Samverkan (samtycke och samordning för individen vård- och omsorgskontakt)

• Personcentrering (individens behov) 

• Förbyggande och hälsofrämjande arbetssätt (bibehålla förmågor)

• Initiera uppföljning av egenvården

• Kompetensförsörjning och kunskapsutveckling

• Akademi/lärandemiljöer

• Samverkan inom Samhällskontraktet och forskningsanknytning



Krisplan



Trygghetsboende /riktlinje
Riktlinjen:
Västerås stad har beslutat om en riktlinje för ersättning till fastighetsägare som 
driver trygghetsboende
Syfte:
• Främja antalet tillgängliga hyresbostäder för äldre över 65 år
• Säkerställa att det byggs bra trygghetsboende för äldre
• Skjuta upp och minska behovet av att flytta till ett särskilt boende 
• Att kunna erbjuda kvarboende på äldreboende en lägenhet på ett 

trygghetsboende
• Att kunna erbjuda sambo/make/maka bostad på trygghetsboende närståendes 

äldreboende
Ersättning :
• För del av gemensamhetslokal och bovärd


