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Initiativärende från Centerpartiet om att 

initiera ett pilotprojekt tillsammans med 

regionen 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet, 

2. att uppdra till förvaltningen att inom ramen för HSVO delta i Region Uppsalas 

översyn av läkarnärvaron vid kommunens särskilda boenden för äldre samt 

återrapportera resultaten av översynen till äldrenämnden. 

Sammanfattning 

Centerpartiet har, genom Rigmor Stenmark och Karolina Wigenfeldt i initiativärende till 

nämnden den 2 december yrkat att äldrenämnden initierar ett pilotprojekt 

tillsammans med regionen så att alla äldreboenden inom kommunen får regelbundna 

läkarbesök. 

lärendets föredragning redogörs för aktuella styrdokument som tillförsäkrar att 

brukare inom kommunala vård -och omsorgsboenden får tillgång till behövlig kontakt 

med läkare. 

Ärendet 

Centerpartiet har, genom Rigmor Stenmark och Karolina Wigenfeldt i initiativärende till 

nämnden den 2 december yrkat att 

- att äldrenämnden initierar ett pilotprojekt tillsammans med regionen så att 

alla äldreboenden inom kommunen får regelbundna läkarbesök 
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I initiativärendet hänvisas till en rapport som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
presenterat där de lyfter fram att alla regioner i Sverige inte hade tillfredsställande 

läkarvård på äldreboendena i början av pågående pandemi av Covid-19. I yrkandet 

framgår att Centerpartiet på riksnivå driver att en skarpare hälso- och 

sjukvårdslagstiftning behövs för att möjliggöra samarbete mellan kommuner och 
regioner. 

Initiativärendet betonar även vikten av att varje person måste bedömas utifrån sin 
sjukdom, inte minst i denna svåra Coronatid. All vård måste utgå från den äldres 

individuella behov oavsett var man befinner sig. Det nämns att det är 

otillfredsställande om man inte kan garantera äldre människor den vård som de har 

rätt att kräva på grunda av att det inte finns en lagstiftning som är tillfyllest. 
Centerpartiet anser i ärendet det måste till en ändring som möjliggör för kommunerna 

att ha läkare inom vården. 

Föredragning 

För att säkra att brukare inom kommunala vård -och omsorgsboenden får tillgång till 

behövlig kontakt med läkare finns ett beslutat styrande ViS-dokument 

"Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård i Uppsala län" daterat 2020-06-25, samt 

ett avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län som antogs 
av kommunstyrelsen 2020-05-12. Dessa dokument tydliggör hur läkarmedverkan styrs 
och att samtliga boenden har en utsedd läkare som ansvarar för läkartillsynen vid det 

specifika boendet. Vidare beslutade region Uppsalas vårdstyrelse den 15 december 
2020 att nödvändiga förstärkningar i form av tillfällig utökning av läkarnärvaro vid 

kommunernas särskilda boende skulle genomföras. Av beslutet framgår bland annat 
att en tillfällig ökning av läkarinsatserna i kommunernas särskilda boenden under en 

akut och tillfällig covid-smitta antas förbättra tryggheten för både äldre, anhöriga samt 
personal vid boendet. 

Då brukaren har hemsjukvård över tid ska en medicinsk vårdplanering genomföras 
med denne och i förekommande fall dennes närstående. Vårdplaneringen ska hållas 

uppdaterad för att säkra att patienten får vård på rätt nivå och att den enskilde görs 
delaktig i sin vård och behandling. Det finns pågående initiativ att utvärdera förekomst 

av medicinska vårdplaner på särskilda boenden. Den länsgemensamma 

analysgruppen för samverkansprocesser i Uppsala län (GAP-UL) genomför med stöd av 
en forskarstudent en analys av de medicinska vårdplaner som upprättats vid fyra 

särskilda boenden för äldre i samarbete med Region Uppsalas förvaltning, Nära vård 
och hälsa. Syftet är att bättre förstå hur de medicinska vårdplanerna används och vad 

som behöver förbättras. Vidare pågår en utvärdering av hur samverkan mellan Region 

Uppsala och kommunen fungerat under pandemin. Utvärderingen genomförs av 

KPMG på uppdrag av Region Uppsala och intervjuer kommer som en del i 

utvärderingen att genomföras med kommunrepresentanter. 

Sammanfattningsvis finns det ett tydligt avtal som anger att läkare ska avsätta tid varje 

vecka i enlighet med upprättad överenskommelse/tilläggsåtagande. Det pågående 

utvärderingsprojekt som anges ovan utvärderar kvaliteten i denna samverkan. 

Utvärderingsrapporten kommer att redovisas för äldrenämnden. Utöver detta har 

region Uppsala fattat beslut i syfte att öka läkarnärvaron under pågående pandemi. Ett 
särskilt uppdrag till förvaltningen att initiera ett särskilt pilotprojekt bedöms därför inte 

som nödvändigt. 



Sida 3(3) 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för avtal och marknad 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Initiativärende om personaltäthet på vård -och omsorgsboenden från Rigmor 

Stenmark (C) 

Bilaga 2. Beslut av Vårdstyrelsen om utökad läkarnärvaro på särskilda boenden 

Vård -och omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund 

Förvaltningsdirektör 





Arkebäck-Mor&I Annie (Nämndsekreterare) 
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Från: Stenmark Rig mor 

Skickat: den 2 december 2020 21:40 

Till: Arkebäck-Morkn Annie (Nämndsekreterare) 

Ämne: Initiativ till Äldrenämnden. 

Initiativ till Äldrenämnden. 

Yrkande :att Äldrenämnden initierar ett pilotprojekt tillsammans med regionen så att alla äldreboenden inom 

kommunen får regelbundna läkarbesök. 

Enligt en rapport som IVA presenterade framkom att alla regioner i Sverige inte hade tillfredsställande läkarvård på 

äldreboendena. 

I den riskanalys som vi svarat på så påtalade vi bl.å att avsaknaden av läkare på äldreboenden är en brist och kan 

utgöra en fara för att inte patientsäkerheten kan upprätthållas. 

Det påtalas att det måste till en skärpning i lagstiftningen så att kommuner och regioner ges möjlighet att 

samarbeta. En skarpare lagstiftning i hälso och sjukvårdslagen har Centerpartiet krävt på riksnivå. 

Varje person måste bedömas utifrån sin sjukdonn,inte minst i denna svåra Coronatid..All vård måste utgå från den 

äldres individuella behov oavsett var man befinner sig. 

Det är otillfredsställande om man inte kan garantera äldre människor den vård som man har rätt att kräva för att 

det inte finns en lagstiftning som är tillfyllest. Det måste till en ändring som möjliggör för kommunerna att ha läkare 

inom vården. 

En lagändring tar tid . Därför föreslår vi att äldrenämnden initierar ett pilotprojekt tillsammans med regionen så att 

alla äldreboenden garanteras regelbundna läkarbesök.Förslaget ska ses som en förebyggande åtgärd och är inte en 

kritik på vare sig kommunen eller regionen . Var och en gör vad den kan men med det fattas ett organiserat 

samarbete. 

Rigmor Stenmark C. Karolina Wigenfeldt C 

Skickat från min iPad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

g  Region Uppsala 2020-12-15 Dnr VS2020-00132 

Vårdstyrelsen 

Utökad läkarnärvaro på särskilda boenden 

Förslag till beslut 

Vårdstyrelsens beslut 

1. Ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra nödvändiga 

förstärkningar i form av tillfällig utökning av läkarnärvaro vid 

kommunernas särskilda boende enligt ärendebeskrivningen. 

2. Ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av säbo-

uppdragets omfattning och utformning. Översynen ska göras i samråd 

med länets kommuner och företrädare för primärvården och 

återrapporteras senast i maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Vårdstyrelsen har återkommande under året efterfrågat vilka behov som finns av 

politiska beslut för att underlätta för verksamheternas hantering av covid-19. RSSL 

har i dagsläget mandat att fatta beslut man anser nödvändiga när behov finns. RSSL 

fattar redan idag, i enlighet med sitt mandat, kontinuerliga beslut om 

resursförstärkande när behov uppstår i verksamheter. RSSL har i dagsläget ett stort 

mandat att fatta nödvändiga beslut om resursförstärkande när behov uppstår. 

Regionstyrelsen beslutade den 24 november 2020 om att ge regiondirektören i 

uppdrag att analysera och vidta åtgärder med anledning av IVO:s tillsyn av regionens 

verksamhet mot äldre. Arbete pågår med att analysera behov av åtgärder med 

anledning av IVO:s kritik. 

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativ i regionstyrelsen om att regionen 

behöver utöka läkarresurserna vid särskilda boenden. Vårdstyrelsen instämmer i att 

det är en mycket viktig uppgift att säkerställa ett gott omhändertagande av sköra 

äldre personer. De ska ges en individuell bedömning vid varje tillfälle för att den 

enskildes medicinska behov tas om hand på bästa sätt och på rätt vårdnivå. Det 

förutsätter också att en medicinsk vårdplan upprättats och hålls uppdaterad. 

Det är viktigt att undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar vid särskilda 

boenden känner trygghet i sitt arbete. Det skapas till del av en nära och kontinuerlig 

kontakt med den vårdcentral som har uppdrag att ansvara för insatserna i det 

särskilda boendet, vilket är ett tilläggsåtagande inom vårdcentralsuppdraget. 

Region Uppsala 

Box 602 I 751 25 Uppsala i tfn vx 018-611 00 00 i fax 018-611 60 10 i org nr 232100-0024 
www.regionuppsala.se 
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Vårdstyrelsen anser att det finns behov av en översyn av omfattning och utformning 

av uppdraget med läkarinsatser i särskilda boenden och att en sådan översyn bör ske 

i samverkan med länets kommuner samt med representanter från primärvården. 

Kostnader och finansiering 

Skriv kostnader och finansiering här. Radera den röda texten innan du slutför 

tjänsteutlåtandet. 

Konsekvenser 

En tillfällig ökning av läkarinsatserna i kommunernas särskilda boenden under en 

akut och tillfällig covid-smitta antas minska behovet av inläggning på sjukhus och 

därmed minska påfrestningen på sjukhusets resurser. En tillfällig ökning antas också 

förbättra tryggheten för både äldre, anhöriga samt personal vid boendet. 

Bilagor 

Initiativ i regionstyrelsen 

Kopia till 

Regionstyrelsen 

Förvaltningsdirektören Nära vård och hälsa 

Verksamhetschefer privata vårdgivare/vårdcentralschefer 

Länets kommuner 
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