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Remiss om europeisk standard för kvalitet i omvårdnad om
äldre personer

HVO-2020-1747
Sammanfattning

Svenska Institutet för Standarder har skickat en remiss till Malmö stad om förslag till
Europastandard för kvalitet i vård- och omsorgsboende och hemtjänst som tagits fram av
den europeiska kommittén CEN/TC 449.
Förslagen till standard anger krav och rekommendationer för insatser som ges till äldre i
hemmet och i vård- och omsorgsboenden. Förslagen utgår från den äldres individuella behov
och önskemål och tar hänsyn till den enskildes självbestämmande, delaktighet samt avser att
säkerställa ett tryggt åldrande. Standarden anger också krav och rekommendationer för
systematiska metoder för att tillhandahålla god kvalitet i vård och omsorg till äldre och
omfattar både privat och offentlig verksamhet. Standarden ska kunna användas för att
planera, leda, utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. När förslaget till
Europastandard fastställs kommer den även att fastställas som ny svensk standard och
eventuella motstridande standarder att upphävas.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till en europeisk standard för
kvalitet i vård och omsorg om äldre personer. Förvaltningen vill dock understryka vikten av
att standarden bör ge utrymme till professionen som arbetar nära äldre personer att utveckla
vården och omsorgen utifrån de äldres individuella behov och önskemål. I dagsläget
innehåller standarden flera detaljerade ska-krav som kan motverka syftet om en vård och
omsorg utifrån den enskildes självbestämmande och delaktighet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Europeisk standard för kvalitet i omvårdnad om äldre personer och ställer sig
därmed i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslutet skickas till

Svenska Institutet för Standarder
Beslutsunderlag
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