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RPG-distrikt Småland-Öland 
 

 

Nätverket 

KPR lyssnar  
på oss! 

 

 

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

En ny utredning har presenterat olika förslag för ökad 
kvalitet inom äldreomsorgen. Det är nationella 
samordnaren Göran Johnsson som överlämnat ett 
betänkande till regeringen med 38 förslag. 
 
 

Ökad kvalitet inom äldreomsorgen 
 

Utredredaren för Nationell samordnare för kompetenshöjning inom vård och 

omsorg, Göran Johnsson, har till regeringen överlämnat betänkandet ”Vilja välja 

vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg för 

äldre”. 

De flesta av utredningens rekommendationer riktar sig till kommunerna. 

 

Rekommendationer  

Bland annat: 

- Arbetsgivaren bör ta ansvar för att all nyanställd personal inom vård och 

omsorg får introduktionsutbildning. 

- Arbetsgivaren bör genomföra språkutbildningsinsatser för vård- och 

omsorgspersonal som saknar tillfredsställande kunskaper i svenska språket. 

- Kommunerna, som har det övergripande ansvaret, bör se till att olika 

kompetenser och perspektiv finns tillgängliga och samverkar i vården och 

omsorgen om äldre. 

- Kommunerna bör ge förutsättningar för att utveckla ett teambaserat arbetssätt. 
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- Yrkesrollerna behöver förtydligas. Utbildade vårdbiträden, undersköterskor 

samt undersköterskor med specialistkompetens utgör baspersonalen. 

- Arbetsgivarna bör erbjuda medarbetarna kontinuerlig kompetensutveckling. 

- Arbetsgivarna bör utveckla karriärvägar och stimulera medarbetarnas 

karriärutveckling. 

- En verksamhetsnära chef med personalansvar bör  ansvara för högst 20-30 

personer. Både tillsvidareanställda och visstidsanställda ska räknas in. 

- Kommunerna bör säkra att medicinsk kompetens finns i den övergripande 

ledningen i verksamheter för vård och omsorg om äldre. 

-Arbetsgivarna bör se till att det i arbetsschemat ingår tid för 

kompetensutveckling, handledning, dialog och reflektion. 

- Arbetsgivarna bör erbjuda all personal möjlighet till fortbildning om 

digitalisering och välfärdsteknik. 

- Arbetsgivarna bör i samband med införande av ny teknik ta fram 

utbildningsplaner och IT-stöd för personalen. 

I utredningen sägs också att för att kommuner ska kunna genomföra 

förändringar måste det finnas nationellt stöd. Det finns behov av ett 

kompetenscentrum för utveckling av äldreomsorgen. 

 

Utredningen i sin helhet finns att hämta på regeringens hemsida. (SOU 2021:52) 
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