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Remissvar avseende betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts möjlighet att
ge synpunkter på betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård
och omsorg om äldre personer (dnr S2017/02040/FST).
Utredningen är välkommen med tanke på att säkerställa framtida behov av vård och
omsorg samt ökade krav på kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen. Förslagen och
bedömningarna är väl belysta och det är tillfredsställande att utredningen har tagit stöd
av berörda myndigheter, intresseorganisationer, forskare samt enskilda personer med
särskild kompetens. Utredningen tar ett brett grepp om vård och omsorg om äldre, även
om fokus är på kommunal äldreomsorg. SBU finner ansatsen med ”personcentrerad,
sammanhållen och trygg vård och omsorg som bygger på kunskap” (s. 30) synnerligen
lovvärd. Det är ett mycket gediget arbete, både vad gäller kunskap om det som ligger
bakom oss, läget här och nu samt framtida behov och utmaningar.
SBU vill särskilt hylla att utredningen uppmärksammar behovet av:
•

Boendeformer

•

kunskap när det gäller mat och måltid

•

utbildning och behovet av kompetens bland personal

•

bättre personalstatistik

•

gemensam tillgång till information från journaler

•

kvalitetsregister inom området.
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Vid sidan av detta vill SBU framföra följande synpunkter:
•

Hälsofrämjande åtgärder är viktiga (kap 9). I avsnitten om fallprevention och
munhälsa, som är väl grundade i aktuell kunskap, hade vi gärna sett några fler
konkreta förslag avseende implementering kopplade till utredarens bedömning.

•

Vid ett nationellt införande av interventioner för välfärdsteknik (kapitel 12) bör
detta föregås utifrån aktuellt kunskapsläge om effekter, upplevelser, ekonomi
och etik.

•

När kunskapsunderlag inom området tas fram är det viktigt att vetenskapliga
kunskapsluckor (d.v.s. där det saknas underlag eller översikter) förs in i SBU:s
databas över kunskapsluckor. Det utgör en källa för ändamålsenlig forskning
och utvärdering inom angelägna områden.

•

Kommunal hemsjukvård är en vårdnivå som ingår i primärvård. Tillgång till
registerdata från primärvård är idag inte möjligt, men ett sådant register skulle
utgöra viktigt underlag för lokal, regional samt nationell uppföljning och
underlag för vetenskapliga studier när det gäller äldres ohälsa och
vårdkonsumtion. Detta skulle även möjliggöra analyser för uppföljning av
sammanhållen vård på nationell nivå.

