
upP,§9.1,1 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Katarina Skoog 	 2015-07-10 	ALN-2015-0183.30 

Äldrenämnden 

Hemsjukvård och hemtjänst nattetid 

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att 	ge förvaltningen uppdrag att teckna avtal med Vård & omsorg avseende fortsatt drift av 
natthemsjukvård till och med 2016-05-30 

att 	ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ekonomiska beräkningar avseende 
förändrat uppdrag till oktobernämnd 2015 

att 	ge förvaltningen i uppdrag att samordna hemtjänst och hemsjukvård nattetid från och 
med 2016-06-01 

Ärende 
Sedan 2009 ansvarar Uppsala kommuns egenregi, Vård & omsorg ALN-2008-0218, för 
hemsjukvården nattetid, medan tre olika utförare ansvarar för hemtjänsten som beviljats 
nattetid. 
Olika utförare dag och nattetid har inneburit osäkerhet gällande ansvarsförhållanden och 
samverkan mellan utförama. Till exempel genomförs dubbla besök nattetid av hemtjänsten 
och hemsjukvårdens sjuksköterska. 

Äldreförvaltningen ser möjligheter till effektivisering och kostnadsanpassning genom att 
lägga natthemtjänsten som ett gemensamt uppdrag tillsammans med natthemsjukvården ( kl. 
22.00 — 07.00). 

I samband med översynen bör även sjukvårdsinsatser från legitimerad personal, j oursjukvård 
av sjuksköterskor, under nattetid utvidgas till att även omfatta kvällstid (kl. 17.00- 22.00) 
samt tidig morgon (kl. 07.00 — 08.00). Detta för att matcha övergången till anslagsfinansiering 
av sjuksköterskeinsatser dagtid (Ärende ALN 2015-0180). 

Samordningen av hemtjänst och hemsjukvård nattetid bedöms generera samordningsvinster 
och kostnadsbesparingar. Den exakta storleken på besparingarna kan föreslås redovisas till 
nämnden under hösten, 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



preliminära beräkningar indikerar dock besparingar i storleksordningen 10-20 Mkr. 

Avtalet för natthemsjukvården med Uppsala kommuns egenregi löper ut 2015-08-31 och är i 
behov av förlängning. Ingen ny upphandling har påbörjats med tanke på förslaget kring 
förändring av uppdraget enligt ovan. Äldreförvaltningen föreslår därför att äldrenämnden ger 
uppdrag om att förlänga gällande uppdrag till Uppsala kommun Vård och omsorg. Uppdraget 
bör gälla till och med 2016-05-30, för att därefter bli föremål för ny upphandling med utökad 
omfattning. 

Gunn Henny Dahl 
Tf. förvaltningsdirektör 
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