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Yttrande: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 

Sammanfattning 
 
Tankesmedjan Vård & Vetenskap ställer sig positiv till den genomlysning som gjorts inom ramen för 
utredningen men anser att förslagen som läggs fram inte går tillräckligt långt för att säkra 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för äldre. 
 
Vi saknar konkreta åtgärder för att möta vårdbehoven för de sköraste äldre, eftersom kommunernas 
omsorgsorganisation saknar den medicinska kompetens och kontinuerliga kunskapsutveckling som 
krävs.   
 
Därför vill vi föra fram ett viktigt kompletterande förslag: 
 
Att landets regioner ges ansvaret för de särskilda boenden där de allra sköraste äldre 
vårdas, så att de äldres medicinska behov kan tillgodoses inom ramen för 
primärvården. 
 
 

Problembeskrivning 
 
Pandemin har visat att äldreomsorgen saknar förutsättningar att skydda och vårda de äldre. Därför 
behöver regionerna få ansvaret för de särskilda boendena för landets sköraste äldre. 
 
Regeringens Coronakommission har konstaterat att äldreomsorgen var illa rustad att hantera en 

pandemi. Strukturella problem, så som en fragmenterad organisation, ett otillräckligt regelverk och 

brist på bemanning, kompetens samt rimliga arbetsförhållanden, har varit kända under lång tid. Även 

Inspektionen för vård och omsorg har år efter år rapporterat om bristerna i svensk äldrevård och att de 

kvarstår utan bättring.  

Ett av äldrevårdens grundproblem är den oklara ansvarsfördelningen mellan kommun och region. I 
betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg 
om äldre saknar vi konkreta förslag som möter grundproblematiken. Vi delar betänkandets slutsatser 
kring att kompetensen behöver stärkas inom äldreomsorgen, så också vårdkompetensen. 
 
Tankesmedjan vill genom detta yttrande bidra med perspektiv till utredningens förslag om stärkt 

kompetensförsörjning för vården av de allra sköraste äldre som vårdas på särskilt boende. Vi föreslår 

därför att regionerna får ansvaret för de särskilda boendena för äldre, som bör organiseras under 

primärvården.   

Här är några viktiga förändringar som blir möjliga när ansvaret för särskilda boenden lämnas över till 

regionerna: 



   
• Fler äldre kan få mer förebyggande och planerad vård. Det ökar patienternas livskvalitet 

och trygghet och avlastar akutmottagningarna. Med ansvarig läkare i primärvården och personlig 

vårdplan möjliggörs en bättre planering. Vid behov av sjukhusvård kan den organiseras via 

särskilda vårdplatser i samverkan med primärvården. 

 

• Kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas. När 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och omsorgspersonal befinner sig i samma organisation 

kan medicinska behov uppmärksammas. I dag försvåras situationen av sekretesskrav och olika 

system för dokumentation inom kommun och region. 

 

• Äldrevården får tillgång till regionernas kunskapsorganisation. Regionerna övergår 

alltmer till samverkan inom Nationell kunskapsstyrning, där de olika vårdprofessionernas 

kunskap i högre grad ska styra vården och dess innehåll, snarare än exempelvis ekonomi. Genom 

att äldrevården också i högre grad får denna typ av styrning skulle den kraftigt förbättras. 

 

Om Tankesmedjan Vård & Vetenskap 

Tankesmedjan Vård & Vetenskap arbetar för en bättre hälso- och sjukvård genom en nära relation 

mellan vård och vetenskap. På så sätt skapar vi mer attraktiva arbetsplatser för oss som arbetar i 

vården där vi fullt ut tar vara på vår kompetens och nyfikenhet. 

Medarbetarna inom vården besitter en enorm potential att utveckla verksamheten till nytta för 

patienterna. Med gemensamma krafter har vi medarbetare och forskare stor förmåga att ta ansvar för 

de förändrade kraven och förutsättningarna i dagens hälso- och sjukvård. Nu är det dags att släppa 

loss vår potential och låta oss medarbetare själva bidra till kunskapsutvecklingen. Vi vill visa vägen. 

Tankesmedjan Vård & Vetenskap vill förmedla hopp i vårddebatten och vara en brygga mellan vårdens 

medarbetare, forskare, politiker och medborgare. Tankesmedjan är partipolitiskt obunden och arbetet 

baseras på idéprogrammet Kunskapslösningen. Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera 

ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. 

Styrgruppen för Tankesmedjan Vård & Vetenskap presenteras här. 
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