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Yttrande angående betänkandet SOU 2015:20 Utredning av 
betalningsansvarslagen, dnr 2015/1650/FS 
Inledning 

Socialdepartementets remiss angående betänkandet SOU 2015;20 Utredning av 
betalningsansvarslagen har inkommit till Äldrenämnden för handläggning och besvarande å 
Uppsala kommuns vägnar. Avdelningschef för hemvård tilldelades uppdraget. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har haft kommunaliserad hemsjukvård sedan början av 1990-talet. Med 
anledning av detta så finns en möjlighet att de synpunkter som lämnas är av annan karaktär än 
de synpunkter som lämnas från kommuner där hemsjukvården nyligen övergått från 
landstinget. Uppsala kommun ställer sig övervägande positiv till utredningens förslag men 
skulle önska ett förtydligande kring begreppet utskrivningsldar så att det inte blir en subjektiv 
bedömning av läkare i varje enskilt fall. Ett förtydligande skulle också behövas avseende om 
det förmodade utskrivningsklardaturnet som anges i inskrivningsmeddelande avviker från 
faktiskt utskrivningsklardatum så att kommunens tänkta planeringstid förkortas. 
Uppsala kommun vill även belysa de eventuella ökade personalkostnader beroende på 
organisering som lagförslaget medför, då kommunerna förväntas ha en annan bemanning 
under helgdagar. 

Avsnitt 7:3.6 Viktiga definitioner 
(Sid. 194) 

Uppsala kommun anser att utredningens förslag om att definiera vissa begrepp är bra med 
undantag för begreppet utskrivningsklar. En tydligare definition av begreppet utskrivningsklar 
skulle underlätta samverkan på daglig basis, då det idag är en bedömning som blir subjektiv 
och inte vilar på någon gemensam överenskommen grund. 
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Avsnitt 7:4.2 Inskrivningsmeddelandet måste innehålla mer information för att 
underlätta mottagande enheters planering 
(Sid 203) 

Uppsala kommun håller med om utredningens förslag om att ett preliminärt 
utskrivningsdatum ska framgå vid inskrivningsmeddelandet. Detta förslag underlättar 
kommunens planering kring mottagandet av patienten efter utskrivning och främjar tidig 
samverkan. 

Avsnitt 7:4.4 Fast vårdkontakt 
(Sid 207) 

Uppsala kommun anser att ovanstående avsnitt är utredningens viktigaste förslag och att det 
lägger fokus på rätt nivå. I dag upplever Uppsala kommun att vårdplaneringen har blivit en 
angelägenhet mellan slutenvården och kommunen och att primär/öppenvården helt saknas i 
processen. 

Avsnitt 7:4.5 Planering av insatser inför patientens utskrivning 
(Sid 212) 

Uppsala kommun ställer sig bakom utredningens förslag om att en samordnad individuell 
planering med fördel kan utföras efter utskrivning under förutsättning att begreppet 
utskrivningsklar faktiskt innebär utskrivningsklar. 

Avsnitt 7:4.6 Slutenvården ska underrätta berörda enheter om att en patient har 
bedömts vara utskrivningsldar 
(Sid 215) 

Uppsala kommun anser att förslaget saknar förtydligande kring hantering av utskrivningsklar 
och eventuell kostnad om denna bedömning inte överensstämmer med det förmodade 
utskrivningsdatumet i insk-rivningsmeddelan  det (se avsnitt 7:4.2). Denna planeringstid 
kommer kommunen använda för till  exempel anskaffning av hjälpmedel, vilket i många fall  är 
en direkt förutsättning för att en patient ska kunna komma hem. 

Avsnitt 7:4.10 Den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till samordnad 
individuell planering 
(Sid 229) 

Uppsala kommun finner utredningens förslag mycket bra, då det tydliggör primärvårdens 
ansvar för utskrivningsklara patienter och säkerställer att planeringen inte enbart sker mellan 
slutenvården och den kommunala vården, så som sker idag. 
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Avsnitt 7:6.1 Förutsättningar för kommunens b etainin  gsansvar 
(Sid 241) 

Uppsala kommun ser mycket positivt på utredningens förslag, då det sannolikt kommer att 
leda till  minskad risk att patienter bedöms vara utskrivningsklara för tidigt. Ett vanligt 
förekommande förfarande är enligt Uppsala kommuns mening att slutenvårdens läkare 
bedömer att en patient är utskrivningsklar, om han/hon får komma till  kor 	tlidsboende. 
Utredningens förslag flyttar fokus från korttidsvård till hemvård, vilket troligtvis påverkar 
läkarens bedömning. Något.som också utredningen påpekat på sid 248, andra avsnittet. 

Övrigt 

En förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna arbeta i enlighet med utredningens 
förslag är att bemanningen förändras och då specifikt över helgdagar. Detta kan komma att 
medföra en ökning av personalkostnader beroende på organisering. 

I övrigt har Uppsala kommun inga synpunkter. 
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