
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synpunkter från Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och 
demensvård avseende God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 
2021:6) 
 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård är positiv till utredningens förslag 

att tydliggöra primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen genom formuleringen att 

så kallade vanligt förekommande vårdbehov i primärvården avser både fysiska och psykiska 

behov. Riksföreningen välkomnar också att utredningen betonar att primärvård bedrivs i såväl 

regioner som i kommuner.  

 

Ett tydliggjort uppdrag främjar personcentrering och jämlik vård. Ett tydligare fokus på 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder liksom stöd till anhöriga behövs för en bättre psykisk 

hälsa. Det är viktigt att både region och kommun arbetar systematiskt för att både främja psykisk 

hälsa och hantera psykisk ohälsa hos äldre och personer med demenssjukdom. Avseende 

demenssjukdom behöver det till exempel finnas god kunskap i alla berörda verksamheter om hur 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) förebyggs och – om de ändå uppstår 

– hanteras och behandlas. En jämlik vård innebär också att äldre ska erbjudas samma möjligheter 

som yngre till evidensbaserade åtgärder, till exempel samtalsterapi.  

 

Som utredningen påtalar har primärvården ett ansvar att säkerställa rätt kompetenser i 

verksamheterna och tillgodose kompetensutveckling. Här ser Riksföreningen att problemen med 

kompetensförsörjningen i den kommunala vården och omsorgen är en utmaning, och anser att 

kommunerna behöver tillskott av resurser för att både bygga och upprätthålla tillräcklig 

kompetens i det arbete som pågår dygnet runt, alla årets dagar. Utredningen anser att ett 

tydliggjort uppdrag gynnar personalen, eftersom personalens behov av stöd i arbetet tydliggörs, 

men personalen gynnas bara om det verkligen finns resurser för att möta behoven. Vidare anser 

Riksföreningen att samverkan mellan regioner och kommuner behöver fortsätta stärkas, för en 

personcentrerad nära vård till äldre människor och personer med demenssjukdom. 
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