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Myndigheternas roller under pandemin

• Folkhälsomyndigheten – SKYDDA ÄLDRE = friska 70+
• Styrt skyddsutrustning utan kunskap om hur personalen i hemtjänst och SÄBO arbetar
• Besöksförbud SÄBO – för sent och för länge
• Mycket försenad provtagning ledde till högre samhällssmitta

• Socialstyrelsen – ingen kanal till kommunerna – avdelning togs bort vid omorganisation 
• Sjukvårdens samordning – undvika överbelastning på  sjukhus
• Beslutsstöd för prioritering och behandling - demensstöd sent i april

• IVO –tillsyn av 90 utvalda särskilda boenden och vitesföreläggande
• Länsstyrelserna – tillsyn av ordningslagen

• Samordning utrustning till kommunerna i slutet av april
• MSB – inga civila krislager

• Arbetsmiljöverket – högre krav på skyddsutrustning
• SKR – I juni avtal med regeringen om provtagning i regionerna 



Regeringens planering för ÄO

• Satsat 7, 4 miljarder på ÄO 2020 - 2021 för kompetensutveckling varav 4 
miljarder permanent. Nyligen lagt till inriktning på ledarutbildningar

• Tillsatt nationell samordnare för Hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre  7 november 2019 – redovisning 15 juni 2021

• Direktiv till en Äldreomsorgslag  22 december 2020
Utredare: Olivia Wigzell Socialstyrelsens generaldirektör
Redovisning 30 juni 2022

• Pandemilag 10 januari – 30 september



Nationell samordnare för kompetensutveckling 
Göran Johnsson         Rapport 15 juni 2021

”Det fordras ett nytt synsätt för att åstadkomma varaktiga förändringar 
–både på äldreomsorgen och den åldrande människan. 
Professionalisering och utbildning är ledorden”

Fyra områden utredningen satsat på:
1. Kompetens – utbildning ”att arbeta med äldre är kvalificerat”
2. Arbetsmiljö - trygga anställningar, bättre arbetstider
3. Stärkt ledarskap – färre medarbetare, mer administrativt stöd 
4. Välfärdsteknik –sociala sektorn hamnat efter i digitala utvecklingen 



Direktiv till Äldreomsorgslag
väga in c:a 15 utredningar som redan gjorts 

• Föreslå äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och 
reglerar vård och omsorg till äldre

• Definiera begreppet äldreomsorg och vilka som omfattas
• Föreslå nationell omsorgsplan (jfr läroplan förskolan)
• Föreslå hur den medicinska kompetensen kan stärkas 

• Ex. större och mer direkt tillgång till sjuksköterskor även specialistssk
• Fast läkarkontakt på SÄBO
• Medicinskt ansvarig läkare (MAL)
• Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
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