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Gemensamma stödfunktioner för utförare i Uppsala kommun 
Följande kommunövergripande stödfunktioner finns för samtliga utförare och är kostnadsfria 

Prator 
Uppsala läns landsting och kommunerna i Uppsala län har ett databaserat elektroniskt 

informationsöverföringssystem som används mellan slutenvården, primärvården samt kommunens 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. I systemet sker meddelandeöverföring, samordning av hälso- 

och sjukvårdsinsatser och kvittens mellan de olika vårdaktörerna när vårdtagare förflyttas mellan 

sjukhusvård och vård i vårdboende eller vård i ordinärt boende. 

Hemvårdsenhet för äldre 
Hemvårdsenhet för äldre är en sammanhållen organisation inom landstingets primärvård för 

läkarinsatser till multisjuka och multisviktande äldre. En samordnande kommunal sjuksköterska är 

knuten till Hemvårdsenheten för att säkerställa samordningen av medicinska insatser från landsting 

och kommun i särskilt och ordinärt boende för äldre med stora vårdbehov. Syftet är att skapa 

trygghet för den enskilde med god tillgänglighet och kontinuitet. 

Stödteam demens 
Stödteamet har en fördjupad kunskap om specifika beteendesymtom och psykiska symtom vid 

demens (BPSD) och ger råd, stöd och handledning till personal i hemvården och i vårdboenden som 

vårdar personer med BPSD-symtom. 

Hjälpmedel/medicintekniska produkter 
Enheten, Hjälpmedel Uppsala län, HUL, sköter hantering av individuellt förskrivna tekniska 

hjälpmedel till personer över 21 år samt stödjer verksamheter gällande arbetsteknisk utrustning. HUL 

erbjuder förskrivarutbildning till arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor oavsett 

utförare. De får därmed förskrivningsrätt på tekniska hjälpmedel. 

IT-system tekniska hjälpmedel 
Uppsala kommun har ett IT-system för att kunna hantera den individuella tekniska 

hjälpmedelsförsörjningen. Systemet hanterar tillgängligt sortiment, förråd, beställningar, 

förskrivningsunderlag och brukarförteckning. Systemet används av förskrivare, oavsett utförare. 

Verksamhetsförlagd utbildning VFU 
Samverkan med universitet och högskola utgör ett viktigt led i att sprida forskning och ny kunskap 

inom äldreområdet. Avtal finns mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun angående den 

verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammen. I utförarens 

uppdrag ingår att samarbeta med organisationen för verksamhetsförlagd utbildning inom 

äldreförvaltningen. 

Uppsala kommun ska tillhandahålla praktikplatser för studerande vid utbildningar inom vårdområdet 

såväl på gymnasienivå som på universitets- och högskolenivå. För att kunna tillhandahålla och 

samordna praktikplatser inom kommunen har äldreförvaltningen avtal med Uppsala kommun Teknik 

och Service om en funktion som praktiksamordnare för hela kommunen. 

Klipp 
Region Uppsala, Uppsala Kommun och Uppsala Universitet hanterar administrativt den kliniska 

praktiken i ett webbaserat IT-stöd. I systemet KLIPP (klinisk praktikplacering). 
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I vårdgivarens uppdrag ingår att ta emot praktikanter och studenter, samt i planering av 

praktikplatser använda det webbaserade praktiksamordnarprogrammet. 

Subventionerad tandvård 
Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län har tecknat en överenskommelse om uppsökande 

verksamhet och nödvändig tandvård. Överenskommelsen omfattar munhälsobedömning, nödvändig 

tandvård och utbildning till vårdpersonal. Äldrenämnden har för detta ändamål en kontaktman som 

samordnar kontakterna mellan regionen och kommunen. 

Kultur i vården 
Utföraren ska aktivt motta och genomföra passande erbjudande som finns tillgängliga inom ”Kultur i 

vården”. Kulturombud ska finnas i äldreomsorgens verksamheter. 

 

Kommunövergripande verksamheter och öppna insatser 
Följande kommunövergripande verksamheter och öppna insatser finns inom Äldrenämndens regi. 

Kommunövergripande verksamheter riktar sig till personer som omfattas av biståndsbeslut oavsett 

vårdgivare. Öppna insatser är riktade till främst äldre personer i Uppsala kommun. 

Dagverksamhet 
kompletterar hemvård för personer med demenssjukdom eller fysiska funktionshinder. 

Verksamheten kan bedrivas dag och natt. 

Trygghetsjour 
är sambandscentral som servar hela kommunen. Alla trygghetslarm i kommunens hemtjänst är 

anslutna. Vårdtagare, närstående m.fl. kan även kontakta trygghetsjouren för rådgivning, 

förfrågningar och trygghetssamtal dygnet runt. 

Korttidsplatser med biståndsbeslut 
kompletterar hemvård såsom platser med allmän inriktning och växelvård, kan även vara avlastning 

för anhöriga. 

Korttidsplatser utan biståndsbeslut 
Direktplats för hemvård, oavsett utförare, finns insprängda i vissa vårdboenden. Kommunens 

trygghetsjour anvisar direktplats på uppmaning av sjuksköterska eller enhetschef i hemvården. 

Omvårdnadsplats i livets slutskede för personer från ordinärt boende eller servicelägenhet, som är i 

palliativt slutskede. Anvisas av sjuksköterska i hemvården. 

Anhöriganställningar 
personer som utifrån särskilda behov får anhöriganställning beviljat hanteras utifrån en 

samordningsfunktionen för anhöriganställda. Denna bedrivs Äldrenämnden. Anhöriganställningar får 

ej finnas hos hemvårdens utförare. 

Öppna insatser 

 

Träffpunktsverksamhet 
med inriktning av social gemenskap, hälsofrämjande-, kunskapsgivande-, fritids- och kulturaktiviteter 

i samverkan med föreningar och enskilda frivilliga. 
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Anhörigstöd 
ges till personer som stöder och vårdar närstående i ordinärt boende i form av stödsamtal, 

rådgivning, avlösning, anhörigcirklar och information. 

Demensvårdsstöd 
ges till personer med demenssjukdom och deras anhöriga i ordinärt boende i form av stödsamtal, 

rådgivning, avlösning, uppsökande verksamhet och information. 

Syn- och hörselinstruktör 
ger råd, stöd och träning till syn- och hörselskadade. 

Badassistans i Fyrishov 
Personer, med självträningsprogram, får hjälp för att ta sig i och ur varmvattenbassäng. 

Uppsökande hembesök 
erbjuds alla personer över 80 år som inte har biståndsbedömda insatser. 


