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Yttrande över: Förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och
förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom
socialtjänstens omsorg om äldre (Dnr 5.1–6533‐2011)
Famna lämnar här sitt yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd
om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd
och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre.
Utbildning
Famna är positiv till att nivån har satts till 1100 + 300 poäng. Det är vår
uppfattning att just kunskaper i demens behöver förstärkas genom riktade
utbildningsinsatser.
Grundläggande kunskaper och förmågor
Famna är positiv till innehållet i grundläggande kunskaper och förmågor men
har följande kommentarer:
•
•

•

Under punkten Värdegrund saknar vi förmågan att få den äldre känner
sig trygg.
Vi saknar ett avsnitt om Samarbete. Vård- och omsorgsarbete är i allra
högsta grad ett teamwork. Vi anser att det behövs systematiska insatser
för att öka kunskapen om hur man själv agerar i ett sammanhängande
system av vård- och omsorgsgivare, brukare och anhöriga, det behövs
kunskaper om grupputveckling och grupprocesser och förmågan att
bidra till att samarbetet i arbetslaget befrämjas behöver utvecklas.
Under punkten Kroppsnära omsorg bör man förtydliga att det även
behövs förmågan att stödja äldre personer vid toalettbesök och vid
inkontinens.

Synpunkter på konsekvensanalysen
4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför
och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Socialstyrelsen skriver ”att även t.ex. äldre gymnasieutbildningar och
fortbildningar i kombination med praktisk erfarenhet kan sammantaget leda till
att man når upp till denna kunskapsnivå.” Famna delar denna åsikt och vill
förtydliga att det är viktigt att valideringsprocesser tas fram som är tillgängliga
för alla aktörer oberoende driftsfrom.
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9. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen och ev. särskilda hänsyn till små
företag
Socialstyrelsen skriver: ”I mindre verksamheter kan det möjligtvis vara så att
omställningen blir mer betungande p.g.a. att man inte kan slå ut kostnader för
genomförandet på samma sätt som in en större verksamhet. Denna faktor torde
dock vara av marginell betydelse.”
Famna delar inte Socialstyrelsens åsikt i denna fråga. Vi anser att
omställningen är tydligt mer betungande för mindre och idéburna aktörer
eftersom det saknas ekonomiska resurser. Vi föreslår därför att det framgår
tydligt att eventuella stöd- och stimulansresurser, t.ex. för validering eller
komplettering av utbildningar även är tillgängliga för idéburna och privata
aktörer och att utbildningar som anordnas av kommuner även är tillgängliga för
medarbetare från enskilda aktörer.

Lars Pettersson
Generalsekreterare

Underlag till yttrandet har tagits fram av Elvie Isaksson, Löjtnantsgården, och
Thomas Schneider, Famna, som båda är engagerade i projektets
referensgrupp.

