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Utredningsuppdrag om att 
begränsa smittspridning bland 
brukare inom hemtjänst och 
hemsjukvård  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1.  att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta 
särskilda hemvårdsteam som utför insatser åt personer som beviljats hemtjänst 
enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt hälso -och sjukvårdslagen och som har 
misstänkt eller konstaterad smitta av Covid 19-viruset. 

2.   att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att begränsa 
de insatser som kan utföras åt den enskilde enligt SoL 

3.   att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda hur serviceinsatsen inköp av mat 
kan utföras på annat sätt än genom en insats enligt SoL 

4.   att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att bereda 
timanställd personal  inom äldrenämndens verksamheter en tryggare 
anställningsform. 

5.  att avrapportera till nämnd senast 23 april. 

 

 

Ärendet 
Personer som får insatser i form av hemtjänst beviljas detta enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och hälso -och sjukvårdsinsatser ges enligt hälso -och sjukvårdslagen (HSL) i form 
av hemsjukvård.  I Uppsala kommun benämns detta för hemvård. Insatserna kan 
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utföras av kommunens egenregi och av externa utförare inom ramen för lagen om 
valfrihet (LOV). Genom ett valfrihetssystem kan den enskilde välja utförare av både 
hemtjänst och hemsjukvård. Sammantaget finns idag 24 enheter som bedriver 
hemtjänst och hemsjukvård fördelat på fyra utförare och två privata utförare som 
enbart utför serviceinsatser.  
 
Samtliga utförare av hemvård följer de riktlinjer som förmedlas av 
folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet vad gäller basala 
hygienrutiner och nyttjande av skyddsutrustning. Syftet är att förhindra smitta 
från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare (direkt kontaktsmitta) och 
mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). 
Verksamheterna gör allt för att minska antalet personal som går hem till vårdtagarna. 
Flera vårdtagare har dubbelbemanning men i den utsträckning som det går får samma 
personal göra besöken hos denne. Man försöker också, i den mån det går, att en och 
samma personal går hem till de brukare som är misstänkt eller konstaterat smittade av 
Covid-19. Nattpatrullen som arbetar inom hela Uppsala kommun har en patrull som bara 
åker hem till misstänkt eller konstaterat smittade brukare med Covid-19. Vid 
misstänkt/konstaterad Covid-19 hos en brukare tar personalen på sig långärmat 
plastförkläde, visir/munskydd och skyddsglasögon samt plasthandskar.  

Trots de ansträngningar och åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridning av 
covid-19 bland brukare vill nämnden utreda om det finns andra åtgärder som kan 
vidtas för att begränsa smittspridning.   

Nämnden vill utreda möjligheten att upprätta ett begränsat antal hemvårdsteam som 
enbart utför insatser till brukare som smittats av Covid 19-viruset. Detta för att 
förhindra att smittan sprids mellan brukare genom så kallad indirekt smitta.  Nämnden 
vill vidare utreda möjligheten att begränsa det antal insatser som behöver utföras 
enligt Socialtjänstlagen samt utreda andra sätt att tillgodose den enskildes behov av 
inköp av mat.  Detta för att ytterligare minska de antal personal som den enskilde 
brukaren behöver träffa. 

Personal som uppvisar minsta symptom på sjukdom ska inte arbeta och vidtagna 
politiska åtgärder så som borttagen karensdag har underlättat för den enskilde att 
stanna hemma. Detta innebär i sin tur dock ansträngningar i det dagliga arbetet då 
färre personal kan utföra det arbete som behöver bedrivas. Detta ökar behovet av 
timanställd personal. För att under rådande omständigheter säkra 
kompetensförsörjningen inom äldrenämndens verksamheter vill äldrenämnden 
utreda möjligheterna att bereda timanställd personal tryggare anställningsvillkor. 
 
Samtliga utredningsuppdrag behöver belysas ur ett juridiskt perspektiv, inte minst 
utifrån hur utredningsuppdragen påverkar de externa utförarna. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningens krisledning 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser om utredningsuppdraget 
realiseras. 
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Äldreförvaltningen 

 

Carina Juhlin 
Direktör 
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