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Omsorgsnämnden

Översyn av hemsjukvården inom valfrihetssystem för hemvård
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hemsjukvården samt att återkomma med eventuella
förslag på förändringar inom befintligt valfrihetssystem hemvården.

Ärendet
År 2009 infördes ett valfrihetssystem för hemvården i Uppsala kommun enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). I Uppsala kommun anses begreppet hemvård innefatta såväl insatser
med stöd av socialtjänstlagen som insatser med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Avtalen för
valfrihetssystemet inom hemvården finns under äldrenämnden.
Valfrihetssystemet är konstruerat på så sätt att leverantörer kan ansöka om godkännande för
ett eller båda av de tjänsteområden som anges i förfrågningsunderlaget. Tjänsteområde ett
innefattar typiska serviceinsatser med stöd av socialtjänstlagen såsom städning, bäddning,
tvätt, matservice, inklusive leverans av mat, inköp, ärenden, social samvaro samt aktiviteter så
som promenad och utevistelse. De insatser som utförs inom tjänsteområde ett bestäms genom
myndighetens beslut om bistånd till enskild.
Tjänsteområde två innefattar omvårdnadsinsatser, oavsett om dessa sker med stöd av
socialtjänstlagen (SoL) eller om hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tjänsteområde två
innefattar personlig omvårdnad inklusive hjälp med larm samt hemsjukvårdsinsatser. SoLinsatserna kan ges mellan 7-22 medan HSL-insatser kan ges mellan 7-16. Övrig tid ansvarar
kommunens egenregi. De insatser som utförs inom tjänsteområde två bestäms, till den del de
avser insatser enligt socialtjänstlagen, av myndighetens beslut om bistånd till enskild. Hälsooch sjukvårdsinsatser ges istället efter bedömning av legitimerad personal. I dessa fall
ansvarar leverantören för både bedömning och utförande av aktuella insatser. Själva
genomförandet av hemsjukvård kan genomföras av legitimerad personal eller av övrig
personal efter delegering från ansvarig legitimerad personal.
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Kostnaden för hemsjukvården inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat
oproportionellt sedan valfrihetssystemet för hemvården infördes. Prognosen är att ökningen
kommer att fortsätta. Hanteringen av hälso- och sjukvårdsinsatser – d.v.s. där ingen
biståndsbedömning eller annan prövning sker från myndigheten – innebär en minskad insyn
för nämnden avseende vilken typ av insatser som genomförs och på vilket underlag dessa
bedömningar vilar. En utredning av orsakerna till den oproportionerliga ökningen bör därför
göras. Uppdelningen av ansvaret tidsmässigt – där leverantören ansvarar endast för en del av
dygnet – kan också medföra nackdelar ut ett patientsäkerhetsperspektiv.
Utifrån ovanstående föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till
kostnadsökningen samt att återkomma till nämnden med förslag på möjliga förändringar som
kan vidtas, dels för att komma tillrätta med kostnadsökningen, dels för att skapa
förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård. Förvaltningens avsikt är att
återkomma med redovisning till nämnden i juni 2017.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för jämställdhet
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.

Konsekvenser för tillgänglighet
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet har inte några konsekvenser för barn och unga.
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