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Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling
med en åldrande befolkning (SOU 2003:91)
(S2003/8662/ST)

Högskoleverket vill i detta yttrande uttrycka sin uppskattning av den gedigna
genomlysning som gjorts i utredningen om framtidens äldrepolitik och framför
allt de tydliga, sammanfattande slutsatserna som lämnas i form av 100
rekommendationer.
Högskolans roll tillsammans med flera andra offentliga aktörer är att förse
samhället med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs för
vård och omsorg om den växande äldre befolkningen. De största svårigheterna
ligger sannolikt inte i att förutse de framtida personalbehoven utan snarare hur
dessa ska kunna tillgodoses. Men prognoser om efterfrågan och behov utgör
förutsättningen för god planering och rationellt agerande på lång sikt.
Högskoleverket medverkar redan i detta arbete. I Socialstyrelsens rapport Investera
nu! - Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg redovisas
slutsatserna av ett projektarbete där Högskoleverket tillsammans med ytterligare
nio myndigheter har deltagit. Projektets specifika syfte har varit att se över
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.
Utöver detta utreder Högskoleverket för närvarande frågor bland annat om
dimensioneringen av utbildningar för vårdyrken. På uppdrag av regeringen
utarbetas ett underlag för regeringens utbildningsuppdrag till universitet och
högskolor och för lärosätenas planering av utbildningsutbudet
(U2004/1426/UH). Uppdraget kommer att redovisas den sista oktober 2004.
De problem som samhället står inför är dels hur kompetensen bland personal
inom vård och omsorg totalt sett ska kunna höjas. Dels hur den yngre
generationen ska kunna engageras och utbildas för detta arbete.
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Till de viktiga strategierna för att höja utbildningsnivån och intresset för
arbete inom vård och omsorg hör enligt Högskoleverkets mening att
-

den grundläggande högre utbildningen ger en bred kunskapsbas med
möjligheter till senare specialisering

-

inga utbildningar leder till en återvändsgränd utan att vägen till fortsatta
studier och fördjupning står öppen och är tydlig

-

högre utbildning och kompetens tas tillvara genom nya mer kvalificerade
uppgifter och nytt ansvar – kompetenslyft ska leda till
kompetensanvändning

-

den högre utbildningen inte drivs till att snävt anpassas till dagens
uppgifter och leder till smala yrkesfunktioner som snabbt kan bli
inaktuella

-

högskolan genom forskning och kunskapsutveckling bedriver utbildningar
som är professionsledande

-

bedriver god forskning som i sin tur också skapar intresse för utbildning
och stimulerar utvecklingen av verksamheten inom vård och omsorg.

Beslut om detta yttrande har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av utredaren Brita Bergseth i närvaro av avdelningschef Ragnhild
Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke

Brita Bergseth

HÖGSKOLEVERKET
YTTRANDE
2004-09-28

Sid 3

Kopia för kännedom till
Utbildningsdepartementet

