
Gävle kommun   Box 825, Besöksadress Hamiltongatan 22   
Växel 026-17 80 00   omvardnad@gavle.se   http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=1991

Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde
2014-10-22

Plats och tid
Gruppmötet hålls på Hamiltongatan 22.
Sammanträdet hålls på Ängslyckan, Stationsvägen 19.
2014-10-22 kl. 10.00 – ca 16.00 

Transport
Buss avgår kl 09.15, från Hamiltongatan 22.
Bussen åker tillbaka från Ängslyckan till Hamiltongatan 22, ca kl 16.00.
Fika serveras på Ängslyckan vid ankomst, därefter lunch och eftermiddagsfika.

Gruppmöte
Den 22 oktober, kl 08.15 – 09.15 (S), (V), (MP), Hamiltongatan 22, Hamilton.
Den 22 oktober, kl 08.15 – 09.15 (M), (FP), (KD), (C), Hamiltongatan 22, Grand. 

Presskonferens
Den 23 oktober, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv. 

Förhinder anmäls till
Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se

Ordförande
Lena Lundgren (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning
Beredning har ägt rum den 8/10 kl 08.15 – 11.50.
Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande 
Anita Walther (V), Jan Rust (M) och Evelina Johansson (MP).
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INFORMATIONSÄRENDEN

6. Information om verksamheten
Kl 10.00 – 10.30
Föredragande: Katrin Svensson.

BESLUTSÄRENDEN

7. Öppet förfarande vid inhyrning av vård- och omsorgsboende
Kl 10.30 – 11.00
Föredragande: Gustav Engblom, Ulrica Blomgren. Dnr 14ON277.

Förslag till beslut
Att föreslå Kommunstyrelsen att välja upphandling enligt öppet 

förfaringssätt som upphandlingsform avseende ett vård- och 
omsorgsboende i enlighet med ”Fastighetsstrategi för tillväxt” med 
inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende 
(Dnr 12KS225),

Att delegera rätten till biträdande förvaltningschef Lena Isokivelä att fatta 
tilldelningsbeslut för upphandling av byggentreprenad vid inhyrning av 
lokaler för vård- och omsorgsboende, samt 

Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet
· Missiv, Öppet förfarande vid inhyrning av vård- och omsorgsboende.
· Öppet förfarande vid inhyrning av ett vård- och omsorgsboende.

8. Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets 
slutskede
Kl 11.00
Dnr 13ON314

Förslag till beslut

Att anta inriktningsdokumentet Gemensam inriktning för vård och omsorg 

till personer i livets slutskede i Gävleborg.

Handlingar i ärendet
· Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede i 

Gävleborg.
· Missiv, Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets 

slutskede i Gävleborg
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9. Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning
Dnr 14ON275

Förslag till beslut

Att anta föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning, samt

Att godkänna bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under 

2014/15.

Handlingar i ärendet
· Bilaga - Underskrifter brukarorganisationer
· Bilaga - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning
· Bilaga - handlingsplan
· Missiv, Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning

10. Delegationsbeslut

11. Kurser/konferenser

INFORMATIONSÄRENDEN

12. Värdighetsgarantin
Kl 11.30 – 11.45
Föredragande: Anna Bengtsson.

13. Ekonomisk rapport
Kl 11.45
Föredragande Leif Sjöberg. Dnr 14ON79.

Handlingar i ärendet
· Månadsrapport jan-sept 2014
· Styrkort jan-sept 2014
· Ekonomisk rapport jan-sept 2014
· Övriga kostnader jan-sept 2014

14. Uppföljning Villa Milbo och Villa Brynäs
Kl. 13.00 – 13.30
Föredragande: Katarina Skoog. Dnr 13ON114.

Handlingar i ärendet
· Arbetsrapport 2013:3 Var det bättre förr? Om införandet av 

biståndsbedömning för anhörigavlösning på Villa Milbo i Gävle.
· Uppföljning av anhörigavlösning juni 2014.
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15. Återredovisning ang munhälsa
Kl 13.30 – 13.50. 
Föredragande: Eva Franzén.

16. Rapport rörande samarbete med Samhall kring kost och städ
Kl 13.50 – 14.10
Föredragande: Helen Polmé. 

17. En väg in
Kl 14.10 – 14.30
Föredragande: Ewa Molarin, Anna Axlund.

18. Nattefasterapport
Kl 14.45 – 15.10
Föredragande: Anders Rhodin. Dnr 14ON281.

Handlingar i ärendet
· Nattfasterapport - mätningar från augusti 2014

19. Analys av orsakerna till minskade övertidskostnader och 
resultatet av uppföljning av sjukfrånvaron som ökat
Kl 15.10 – 15.30
Föredragande: Anita Bjurström.

20. Aktuellt från förvaltningen
Kl 15.30
Föredragande: Annmarie Sandberg.

21. Frågor från nämndens ledamöter

22. Anmälningsärenden

23. Övrigt
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MISSIV

Gävle kommun   Omvårdnad Gävle   Gävle kommun, Box 325,801 30 Gävle   Besök Hamiltongatan 22
Växel 026-178000   Fax 026-178816   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

Dnr 14ON277
Handläggare Lena Wigg

2014-10-03
Omvårdnadsnämnden

Öppet förfarande vid inhyrning av vård- och 
omsorgsboende

Omvårdnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå Kommunstyrelsen att välja upphandling enligt öppet 

förfaringssätt som upphandlingsform avseende ett vård- och 
omsorgsboende i enlighet med ”Fastighetsstrategi för tillväxt” 
med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och 
gruppboende 
(Dnr 12KS225),

att delegera rätten till biträdande förvaltningschef Lena Isokivelä att 
fatta tilldelningsbeslut för upphandling av byggentreprenad vid 
inhyrning av lokaler för vård- och omsorgsboende, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Inhyrning av lokal är undantaget Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
vilket innebär att kommunen kan och har rätt att förhandla om hyresavtal med 
potentiell hyresvärd och fastighetsägare till vård- och omsorgsboende. Själva 
byggentreprenaden är dock upphandlingspliktig enligt LOU. 
Detta ställer krav bland annat på avtalsutformning, formalia och annonsering 
för att ge alla intresserade entreprenörer möjlighet att lämna anbud på lika 
villkor.

Kommunledningskontoret och Omvårdnad Gävle har tillsammans med 
fastighetsägaren, Hemsö, utrett möjligheten att bygga om och anpassa lokaler 
inom Bomhusgården till ett modernt vård- och omsorgsboende. Med en 
genomgripande ombyggnad kan fastighetsägaren erbjuda ett modernt boende 
med 44 boendeplatser och tillhörande kringutrymmen.

I enlighet med beslutet om ”Fastighetsstrategi för tillväxt” med inriktning mot 
Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende (Dnr 12KS225) skall 
omvårdnadsnämnden ta beslut i det enskilda upphandlingsärendet och dess 
genomförande i enlighet med kommunstyrelsens beslut av upphandlingsform. 
 

Annmarie Sandberg
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Förvaltningschef
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Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84  GÄVLE   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

2014-10-06
Dnr 14ON277
Handläggare 
Ulrica Blomgren, Bo Bäckström 

Öppet förfarande vid inhyrning av ett vård- och 
omsorgsboende

Ärendebeskrivning
Inhyrning av lokal är undantaget Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
vilket innebär att kommunen kan och har rätt att förhandla om hyresavtal med 
potentiell hyresvärd och fastighetsägare till vård- och omsorgsboende. Själva 
byggentreprenaden är dock upphandlingspliktig enligt LOU. Detta ställer krav 
bland annat på avtalsutformning, formalia och annonsering för att ge alla 
intresserade entreprenörer möjlighet att lämna anbud på lika villkor. Som stöd 
i utredningar om lagkrav och hantering som juridiken kräver, har extern 
juristkonsult anlitats. 

Kommunledningskontoret och Omvårdnad Gävle har tillsammans med Hemsö 
utrett möjligheten att bygga om och anpassa lokaler inom Bomhusgården till 
ett modernt vård- och omsorgsboende. De lokaler som är berörda av en 
ombyggnad till nyproduktionsstandard är del av de lokaler som Omvårdnad 
Gävle tidigare har hyrt och där hyresavtalet löpte ut den 30 september i år. 
Med en genomgripande ombyggnad kan fastighetsägaren erbjuda ett modernt 
boende med 44 boendeplatser och tillhörande kringutrymmen.

I enlighet med beslutet om ”Fastighetsstrategi för tillväxt” med inriktning mot 
Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende (Dnr 12KS225) skall 
omvårdnadsnämnden ta beslut i det enskilda upphandlingsärendet och dess 
genomförande i enlighet med kommunstyrelsens beslut av upphandlingsform. 

Detta ärende kräver omedelbar justering då ärendet handläggs parallellt inom 
kommunledningskontoret för beslut om upphandlingsform i kommunstyrelsen 
den 28 oktober 2014.
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Bakgrund och bakomliggande beslut
Omvårdnad Gävles boendeplan för 2015-2018 med Utblick mot 2025 , som 
beslutades vid Omvårdnadsnämndens sammanträde den 9 april 2014 
(dnr14ON81), uttrycker ett utbyggnadsbehov om 147 vård- och 
omsorgsplatser fram t o m 2019.

Omvårdnadsnämnden har i sina ekonomiska ramar kompenserats för en 
utbyggnad om ca 210 platser under perioden 2014-2019 där 70 boendeplatser 
är under uppbyggnad på Gävle strand med inflyttning preliminärt januari 2016 
och där ytterligare investeringsram motsvarande en utbyggnad med 80 
boendeplatser finns i kommunkoncernens investeringsbudget åren 2018/2019.
Omvårdnadsnämnden har fått ytterligare ramtillskott åren 2016/2017 för en 
utbyggnad om ca 60 platser där investeringen förutsätts göras av annan än 
kommunen.

Till den 30 september 2014 har två hyresavtal gällande vård- och 
omsorsgboenden sagts upp, Björkegrenska gården och Bomhusgården. 
Verksamheten inom dessa två boenden har avvecklats successivt.

Den 17 december 2012 antog kommunfullmäktige en komplettering till 
”Fastighetsstrategi för tillväxt”, Dnr 12KS225. Bakgrunden till 
kompletteringen var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare 
boendeplatser inom vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden, dels 
behovet av en anpassning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse 
från privata fastighetsägare att genom upphandling få möjlighet att uppföra 
och förvalta objekt för särskilda boendeformer. Tillsammans har det inneburit 
att kommunens upphandlingsverksamhet inom detta område har utretts och 
anpassats.
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Gävle kommun   Omvårdnad Gävle   Box 825, 801 30 Gävle   Besök Hamiltongatan 22
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Omvårdnadsnämnden

Gemensam inriktning för vård och omsorg till 
personer i livets slutskede i Gävleborg

Förslag till beslut
Att anta inriktningsdokumentet Gemensam inriktning för vård och omsorg 

till personer i livets slutskede i Gävleborg.

Ärendebeskrivning
En politiskt sammansatt styrgrupp har med hjälp av en tjänstemannagrupp 

utarbetat förslaget ”Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i 

livets slutskede”. Syftet med dokumentet är att ange den ambitionsnivå och det 

förhållningssätt som ska känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård 

och omsorg till personer i livets slutskede.

Förslaget har varit på remiss till samtliga kommuner och landsting. 

Omvårdnadsnämnden har lämnat ett yttrande, som fastställdes vid nämndens 

möte 2014-01-29.

Förslaget har därefter justerats och behandlats inom Nätvärk Välfärd, som nu 

rekommenderar berörda nämnder och styrelser att anta dokumentet.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef 
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Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i 
Gävleborgs län om ansvarsfördelning och samarbete för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Landstinget i Gävleborgs län och Gävleborgs kommuner har genom denna överenskom-

melse enats om ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan 

kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelsen beskriver respek-

tive huvudmans ansvarsområden utifrån gällande lagar och författningar, samt den ansvars-

fördelning som landstinget och kommunerna i länet enats om beträffande några specifika 

målgrupper. Denna övergripande överenskommelse ska utgöra grund och stöd för det fort-

satta gemensamma arbetet mellan kommunen och landstinget. Överenskommelsen skall föl-

jas upp årligen och en handlingsplan upprättas där behov av åtgärder för att ytterligare ut-

veckla samverkan framgår. 

Denna version av överenskommelsen är reviderad juni 2014 och ersätter tidigare version 

från maj 2013. Överenskommelsen gäller tills vidare, men följs upp och revideras årligen 

vid behov. 
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Innehållsförteckning 
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1. Bakgrund och syfte 
 

Kommuner och landsting har en skyldighet att beakta Konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (2008). Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner även 

skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funkt-

ionsnedsättningar. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL och i Socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL står det likalydande: 

 
Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/landstinget om ett samarbete i 

fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företrä-

der dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-

kommelsen. (8a § HSL [ändrad genom SFS 2009:979], samt 5 kap. 8 a § SoL [ändrad genom SFS 

2009:981].) 

 

Bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. De innebär att det 

ställs krav på kommuner och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser 

som innehåller bestämmelser om gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samar-

bete (proposition 2008:09:193), och omfattar även enskilda aktörer som kommuner och lands-

ting har slutit avtal med.  

 

Överenskommelsen gäller alla personer med psykisk funktionsnedsättning enligt nationella 

psykiatrisamordningens definition.
1
 Särskilt kan nämnas personer med schizofreni och andra 

psykossjukdomar, personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk funktionsnedsättning 

m fl. 

 

Andra grupper som särskilt lyfts fram är: 

 Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt 

 Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk/beroende 

 Äldre personer (+65 år) med psykisk funktionsnedsättning 

 

 

Landstinget och kommunerna i Gävleborgs län har genom denna överenskommelse enats om 

ett antal förutsättningar för samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen beskriver respektive huvudmans ansvarsområden utifrån lagar och författ-

ningar, samt den ansvarsfördelning som landstinget och kommunerna i länet enats om.  Över-

enskommelsen ska utgöra grund och stöd för det fortsatta gemensamma arbetet mellan lands-

tingets och kommunernas verksamheter på lokal nivå. Vid behov görs lokala rutiner för sam-

verkan. 

                                                 
1
 Rapport 2006:5. Nationella psykiatrisamordningen 
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2. Mål och gemensamma utgångspunkter 

Det övergripande målet med samverkan är att tillgodose den enskildes behov av hälso- och 

sjukvård, rehabilitering, habilitering, vård och omsorg samt stöd genom att stärka det lokala 

samarbetet och skapa en sammanhållen vårdkedja. 

 

Den enskilde skall uppleva hälso- och sjukvård, habilitering, vård och omsorg samt stöd som en 

helhet oavsett vilken enhet eller huvudman som bär ansvaret. 

 

Samverkan ska bygga på ett gemensamt förhållningssätt och ömsesidig respekt för, samt god 

kännedom om, huvudmännens olika ansvars- och kompetensområden. 

 

Samverkan ska utgå från ett individperspektiv och ske med den enskilde individens och/eller 

dennes företrädares samtycke och delaktighet. 

 

Bemötandet av den enskilde skall bygga på respekt, medmänsklighet och sammanhang och 

insatserna skall stödja brukarens egen återhämtningsprocess. 

  

Kommunerna och landstinget skall ha ambitionen att ha gemensam kompetensutveckling för 

personal för att skapa samsyn och underlätta samverkan. 

 

Kommunerna och landstinget i vårt län skall erbjuda Case Management/RACT
2
. Case Mana-

gement/RACT rekommenderas i nationella riktlinjer och innebär ett samordnat arbetssätt för att 

tillgodose vård och omsorg för vuxna med komplexa behov och stora funktionsnedsättningar, 

där andra arbetssött inte har kunnat erbjuda tillräckligt stöd. 

 

Kommuner och landsting skall arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv, där det är viktigt att också 

förebygga och uppmärksamma målgruppens eventuella risk för, eller redan uppkommen fysisk 

ohälsa.  

 

Brukarrevision som metod för utvärdering skall användas i ökad omfattning både i kommuner-

nas och i landstingets verksamheter. 

 

Gemensamma utgångspunkter för samverkan är att: 

 Bästa möjliga vård och omsorg erbjuds den enskilde med utgångspunkt från personens be-

hov och varje huvudmans ansvar 

 Verksamheterna arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, d.v.s. insatserna skall bygga på 

en sammanvägning av bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, brukarnas erfarenheter och 

önskemål och professionens erfarenheter och yrkeskunskap. Anhörigas erfarenheter skall 

tas tillvara 

 Insatserna samordnas mellan huvudmännen för att skapa kontinuitet  

 Samarbetet präglas av öppenhet och ömsesidig respekt, både på länsnivå och lokal nivå 

 Båda huvudmännen skall underlätta för varandra genom att utan dröjsmål vidta de åtgärder 

som den andre huvudmannen är beroende av för att kunna tillgodose den enskildes behov 

utifrån gällande lagstiftning 

                                                 
2
 Resursgrupp för ACT. ACT= en form av beteendeterapi 
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 När en förändring planeras hos en huvudman som får verksamhetsmässiga eller ekonomiska 

konsekvenser för den andra huvudmannen, skall en gemensam överläggning ske innan be-

slut fattas. 

 Varje huvudman svarar för sina kostnader inom sitt ansvarsområde. Kommunen avgör om 

den enskilde skall få insatser enligt SoL, LVU, LVM eller LSS och hälso- och sjukvården 

avgör om den enskilde skall erhålla hälso- och sjukvård enligt HSL 

 Samråd skall ske där det föreligger en gemensam ansvars- och kostnadsfördelning för den 

enskildes insatser. Parterna är skyldiga att delta i samråden. 

 Båda huvudmännen skall beakta barnkonventionen, vilket innebär att i alla sammanhang 

beakta barns bästa 

 Båda huvudmännen skall beakta konventionen om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning 

 Båda huvudmännen skall arbeta utifrån evidensbaserad forskning och nationella styrdoku-

ment, t ex Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 

 

3. Målgrupp 

Överenskommelsen gäller alla personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket även innefat-

tar personer med t.ex. personlighetsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

En mera preciserad definition av målgruppen är ”person med psykisk funktionsnedsättning som 

upplever väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa be-

gränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid”(definition enligt 

nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande).  

För ytterligare beskrivning av målgruppen hänvisas till Nationella psykiatrisamordningens rap-

port 2006:5. 

4. Ansvarsfördelning 

Under avsnitt 4 redovisas ansvarsfördelningen mellan huvudmännen utifrån lagstiftning och 

nationella styrdokument, med undantag av hjälpmedel. Landstinget Gävleborg ansvarar för 

individuella hjälpmedel för denna målgrupp, eftersom kostnaderna inte skatteväxlades i sam-

band med psykiatrireformen.  

4.1 Generellt  

 

Båda huvudmännens ansvar 

 Planera sina insatser för enskilda med psykisk funktionsnedsättning i samverkan mellan 

kommun/landsting, samt andra samhällsorgan och organisationer 

 Förebygga insatser  

 Tidigt upptäcka psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning och initiera gemensam pla-

nering  

 Ta initiativ till att upprätta en samordnad individuell plan då den enskilde har behov av vård, 

stöd och insatser från fler aktörer, oavsett vilken huvudman den enskilde har haft kontakt 

med tidigare 
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 Säkerställa att stöd och insatser till den enskilde präglas av ökat självbestämmande, delak-

tighet och inflytande 

 Delta i samordnad individuell planering inför och efter placering i hem för vård eller boende, 

på korttidsvistelse eller annan, ej stadigvarande boendeform, samt gemensam uppföljning 

under vistelsen. 

 

 Samordna vård och behandling och sociala insatser vid permission från psykiatrisk tvångs-

vård 

 Tillsammans med försäkringskassa och arbetsförmedling arbeta för att den enskilde får möj-

ligheter att komma ut på arbetsmarknaden. 

 Genomföra uppsökande verksamhet
3
 

 

Kommunen ansvar för…  

 Utredning, bedömning och beslut om insatser enligt SoL, LVU och LVM 

 Boende (enligt SoL och LSS) samt boendestöd  

 Socialt stöd och psykosociala insatser enligt SoL oavsett boendeform 

 Sysselsättning och studier 

 Hälso- och sjukvårdsinsatser upp t o m sjuksköterskenivå i särskilt boende för äldre, sjuk-

sköterskeinsatser i gruppboende/bostad med särskild service för personer med funktionsned-

sättning och daglig verksamhet 

 Boende och sysselsättning för personer på HVB 

 Sociala insatser under permission från psykiatrisk tvångsvård 

 Sociala insatser under öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättpsykiatrisk vård. 

 Insatser enligt LSS (exkl. Råd och Stöd enlig 9.1§) 

 

Landstinget ansvar för… 

 Psykiatrisk utredning och bedömning av psykisk funktionsnedsättning 

 Behandling och rehabilitering i så väl öppen som sluten psykiatrisk vård 

 Somatisk vård (med undantag för särskilt boende för äldre där kommunen har hälso- och 

sjukvårdsansvaret upp t.o.m. sjuksköterskenivå, samt sjuksköterskeinsatser i bostäder med 

särskild service/gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning,). 

 Läkarinsatser i gruppboende/bostad med särskild service/särskilt boende 

 Information, råd och stöd till barn till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

 Initiering av samordnad vårdplanering för patienter som är utskrivningsklara från slutenvård 

eller som kan bli aktuella för öppen psykiatrisk tvångsvård 

 Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som vistas i hem för vård eller boende (HVB) 

 Råd och stöd till personer som tillhör LSS personkrets 

4.2 Specifika ansvarsområden  

4.2.1 Hjälpmedel 

Hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett område som behöver upp-

märksammas. Kontinuerlig information till patienter/brukare, anhöriga och personal om hjälp-

medel som kan underlätta vardagen för personer med psykisk funktionsnedsättning behöver  

                                                 
3
 Socialstyrelsen aviserar en satsning på att utveckla den uppsökande verksamheten under 2012-2016 
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genomföras. Stor vikt skall läggas på kognitiva hjälpmedel. På 

www.1177.se/gavleborg/tema/hjalpmedel finns exempel på hjälpmedel för kognitiva funkt-

ionsnedsättningar och vägledning vart man kan vända sig. 

Landstinget ansvarar för…
4
 

 Individuella hjälpmedel som inte är att betrakta som egenansvar. 

 

Andra aktörers ansvar 

 Arbetsgivaren ansvar för hjälpmedel som behövs för att klara ett yrkesarbete.   

 Försäkringskassan ansvarar för hjälpmedel om det behövs i en arbetsinriktad rehabilitering. 

4.2.2 Sysselsättning och rehabilitering.  

Arbete och sysselsättning är viktigt för identiteten och utgångspunkten är att personer med psy-

kisk sjukdom/- psykisk funktionsnedsättning skall kunna arbeta/ha sysselsättning utifrån sina 

förutsättningar. Därför är ett nära samarbete mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och 

försäkringskassa viktigt för att hitta vägar ut i arbetslivet.  

Kommunens ansvar  

 För personer som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring 

skall kommunen bl. a erbjuda en meningsfull sysselsättning.
5
 

 

Landstingets ansvar 

 Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lands-

tinget skall också erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel.
6
  

 Arbetsterapeut- och sjukgymnastinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 

oavsett boendeform.
7
 (ordinärt boende, samt boendeformer enligt SoL och LSS) 

 

Övriga aktörers ansvar 

 Arbetsförmedlingens uppdrag är att bedriva arbetsinriktad rehabilitering i form av utredande, 

vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.
8
  

 Försäkringskassan har ett samordningsansvar för individer med nedsatt arbetsförmåga enligt 

socialförsäkringsbalken. Samordningsansvaret gäller både på strukturell och på individuell 

nivå. På strukturell nivå handlar uppdraget om att skapa förutsättningar för en effektiv sam-

verkan mellan flera aktörer inom rehabiliteringsområdet. På individuell nivå innebär det att 

samordna aktiviteter från olika aktörer för att den försäkrade skall kunna komma ut i arbets-

livet.
9
 

                                                 
4
 Eftersom kostnader för hjälpmedel inte skatteväxlades i samband med psykiatrireformen 1995, ansvarar lands-

tinget för hjälpmedel som inte är att anse som arbetstekniska hjälpmedel. 
5
  Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap.7 §, Lag (1993:387)om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9:10 

6
  Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 b §. 

7
  Eftersom kostnader för sjukgymnast- och arbetsterapeutinsatser inte skatteväxlades i samban med psykiatrire-

formen 1995, ansvarar landstinget för dessa insatser. 
8
  Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, § 11. 

9
  ”Samordna rehabiliteringen” Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, SKL (2011). 
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4.2.3 Boende 

Kommunens ansvar 

 Kommunerna ansvarar för att tillgodose behov av boende och boendestöd för personer med 

psykisk funktionsnedsättning.
10

 

 

Landstingets ansvar 

 Specialistpsykiatrin ansvarar för konsultinsatser, handledning och metodstöd till kommunens 

personal.
11

Med handledning avses handledning till berörd personal utifrån enskilda patien-

ter/brukares tillstånd/sjukdomsproblematik. 

 

I vissa fall krävs ett utökat samarbete mellan landstinget och kommunerna när det gäller boen-

den och boendestöd. Det kan t.ex. gälla för personer som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård 

eller öppen rättpsykiatrisk vård. Personalhandledning från psykiatrin och täta gemensamma 

uppföljningar av den samordnade individuella planen kan vara exempel på insatser.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ibland behöva stödinsatser i form av annat bo-

ende än det egna för stadigvarande boende eller för längre eller kortare vistelse kombinerat med 

hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Nedan följer en tablå över ansvarsfördelning i olika boendeformer: 

Tablå 1:  Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i olika  

 boendeformer  

Boende och insatsformer Kommunens ansvar Landstingets ansvar 

 Ordinärt boende 
Sociala insatser, boende-

stöd 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Särskilda boenden, kommu-

nala och enskilda. enl. 5 kap 

7 § st. 3, resp. 7 kap 1§ 1st 

p2. Sol med insats enligt 

SoL eller LSS 

 

Särskilda boenden enskilda 

med tillstånd enl. 23 § LSS 

och med insats enl. LSS 

 

Korttidsboende, kommunala 

enl. 5 kap 7 § 3 st. Sol med 

insats enl. SoL 

Boende och sociala insat-

ser. 

Omvårdnad och hälso- 

och sjukvård t o m sjuk-

sköterskenivå 18 - 18c §§ 

HSL, exkl. korttidsboende 

LSS  

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

utöver sjuksköterskenivå 

 

 

 

 

 

 

 

Korttidsboende enl. LSS Sociala insatser Alla hälso- och sjukvårdsinsatser 

                                                 
10 Enligt psykiatrireformen (Prop.1993/94:218). 
11 Enligt psykiatrireformen (Prop. Personer med missbruks och beroendeproblem 1993/94:218).  
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5. Ansvarsfördelning för specifika målgrupper  

Under avsnitt 5 redovisas dels ansvarsfördelning för specifika grupper med sammansatta behov 

utifrån lagstiftning och nationella styrdokument, dels den kostnads- och ansvarsfördelning vid 

placering utanför det egna hemmet som landstinget Gävleborg och länets kommuner kommit 

överens om.  

5.1 Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk  

Personer med missbruks- och beroendeproblem och psykiatrisk sjukdom behöver omfattande 

stöd både från socialtjänsten och från psykiatrin. När det gäller behandling av denna grupp är 

en viktig slutsats att den bör samordnas. Goda erfarenheten finns från sådana enheter där be-

handling av båda tillstånden ges samtidigt.
12

 

Kommunens ansvar  

 Långsiktig rehabilitering och stöd till personer med missbruks- och beroendeproblem.  

 På initiativ av landstinget vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för bedömning av den en-

skildes stödbehov och behov av akuta insatser. Vem som skall kontaktas framgår av resp. 

huvudmans hemsidor. 

 

Landstingets ansvar  

 Ansvar för korttidsvård och abstinensbehandling, psykiatrisk och somatisk utredning och 

motivationsarbete liksom för vård av personer med missbruks- och beroendeproblem med 

svåra psykiska störningar som kräver psykiatrisk behandling.   

 På initiativ av socialtjänsten vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för bedömning av den en-

skildes psykiatriska vårdbehov och behov av akuta insatser.  

 

Placering utanför det egna hemmet - kostnadsfördelning 

I vissa situationer kan den enskilde behöva placeras utanför det egna hemmet. I dessa fall förde-

las kostnaden mellan vad som är psykisk ohälsa (landstingets ansvar) och social problematik 

(kommunens ansvar). Överenskommelse om samfinansiering skall vara klarlagd innan place-

ring sker. Parterna är skyldiga att snarast delta i diskussionen om samfinansiering. Val av in-

stitution sker i samråd mellan parterna, för att säkerställa att både det sociala och psykiatriska 

vårdbehovet kan tillgodoses. 

Vid akuta placeringar skall diskussion om överenskommelse inledas senast 10 arbetsdagar efter 

beslut om placeringen. Den som fattat beslutet kontaktar övriga aktörer som eventuellt har ett 

kostnadsansvar för del av placering.  

Arbetet med att ytterligare tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelning vid placering utanför det 

egna hemmet, som påbörjades under 2013 fortsätter. Målet är att få fram en modell som kan 

tillämpas i hela länet, senast vid utgången av 2014. 

                                                 
12

  Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, (2007) sid 18. 
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Tablå 2:  

Olika former för placeringar Kommunens ansvar Landstingets ansvar 

Kommunala och enskilda 

HVB,
13

 

§ 12-hem,
14

 SiS-institutioner15
 

 

Kommunen ansvarar för 

vårdinnehållet enligt SoL, 

LSS LVU, LVM eller, 

LSU 

Innehållet förtydligas i 

individuell plan/vårdplan 

och genomförandeplan. 

Hälso- och sjukvårdsin-

satser, d.v.s. medicinsk 

vård utförd av sjukvårds-

personal, medicinering, 

utredning, behandling 

och rehabilitering. 

Rådgivning och konsul-

tation till personal 
Korttidsboende, kommunala 

och enskilda16
, 

Kommunen ansvarar för 

bistånd enligt SoL och 

insatser enligt LSS 

Biståndet/insatserna för-

tydligas i individuell 

plan/vårdplan och genom-

förandeplan 

 

5. 2 Barn och unga  

Det är varje barns rättighet att bli uppmärksammad och få det stöd och den hjälp som han eller 

hon är i behov av.  

Mot denna bakgrund infördes 1 januari 2010 bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

och i Patientsäkerhetslagen som ger hälso- och sjukvården och dess personal skyldighet att sär-

skilt beakta barns behov av information, råd och stöd. Skyldigheten gäller om barnets förälder 

eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning 

eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller är missbrukare av alko-

hol eller annat beroendeframkallande medel. 

 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden i frågor som rör barn som riskerar att fara illa, sam-

verka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården på socialnämndens initiativ, i frå-

gor som rör barn som far illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som be-

rörs. 

 

Hälso- och sjukvården har skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när de i sin verk-

samhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden kan behöva ingripa till ett barns 

skydd.  

                                                 
13

  Hem för vård eller boende med insats enligt SoL, LVU eller LVM. 
14

  Institutioner för tvångsvård enligt LVU, LVM och LSU som drivs av Statens institutionsstyrelse.  
15

  Korttidsboenden med insats enl. LSS el SoL. 
16

  Institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU.  
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Från styrdokumentet Gemensamma utgångspunkter för barn och unga som antagits av samtliga 

länets kommuner och landstinget i Gävleborgs län (reviderat 2011) skall särskilt beaktas: 

 

 Ett barns eller en ungdoms behov får aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän 

har olika verksamhets- och kostnadsansvar 

 Varje verksamhet ska göra sitt yttersta för att underlätta samverkan och samordning  

 Landstinget och kommunerna är varandras förutsättningar för att åstadkomma insatser ur 

ett helhetsperspektiv  

 Stödet till barnet/ungdomen ska så långt det är möjligt ges i vardagsmiljön. Detta förhåll- 

ningssätt gäller alla verksamheter 

 Barn och ungdomar ska ges inflytande och delaktighet så långt det är möjligt i de insatser 

som planeras  

 Barnets bästa ska stå i centrum. Insatserna ska syfta till att stärka barn och ungas friskfak- 

torer samt förebygga och reducera eventuella riskfaktorer 

 

För att stödet till barn och ungdomar ska fungera, måste kommunerna inkl. friskolor och lands-

tinget inkl. privata HC samordna sig, både i planering och i insatserna till den enskilde.  

 

Ett exempel på fördjupad samverkan för barn och unga är det arbete som pågått inom ramen för 

SKL:s  modellområdesarbete, där Hudiksvalls kommun och landstinget Gävleborg deltagit. 

Arbetet har bl. a utmynnat i gemensamma rutiner för samordning av insatser (juni 2011). Lik-

nande överenskommelser för resten av länet övervägs. 

 

Kommunens ansvar - socialtjänsten 

 Ansvara för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. I både skollagen och hälso- och sjukvårdslagen anges en skyldighet att delta i 

samverkan som initieras av socialtjänsten 

 Utreda behov av, besluta om, tillhandahålla, följa upp och samordna sociala insatser och 

insatserna för stöd och service enligt SoL, LVU och LSS.  

 I samband med vård utanför hemmet, följa upp de sociala insatserna och samordna dessa 

med hälso- och sjukvården under vården och inför vårdens avslutande.  

 Vid behov begära in specialistutlåtande för bedömning av vård och behandling.  

 Remittera barnet/ungdomen till Barn- och ungdomspsykiatrin eller annan enhet inom lands-

tinget för specialistremisser. 

 På initiativ av hälso- och sjukvården vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för bedömning av 

den enskildes stödbehov och behov av akuta insatser 

 Snarast bistå med planeringen för inlagd patient så att brist på insatser inte förlänger sluten-

vården 
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Kommunens ansvar - förskola 

 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 

av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta vid utformningen av det särskilda stödet. 

 Samverka med externa verksamheter som BVC, Barn- och ungdomshabilitering, Barn- och 

ungdomspsykiatri och Socialtjänst.(Se 23 kap. 1 § OSL) 

 På initiativ av hälso- och sjukvården eller socialtjänsten vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) 

för bedömning av den enskildes stödbehov och behov av akuta insatser. 

 

 

Kommunens ansvar - skola 

 För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasie-

skola och gymnasiesärskola skall det finnas elevhälsa.
17

 Elevhälsan skall omfatta medi-

cinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan skall främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål skall 

stödjas. 

 För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser skall det finnas tillgång till skollä-

kare, skolsköterska, psykolog och kurator, samt tillgång till personal med sådan kompetens 

att behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 Rektor ansvarar för att en elevs behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
18

 Behovet av sär-

skilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

 Ett åtgärdsprogram skall utarbetas för elever med behov av särskilt stöd. Av programmet 

skall framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses och hur åtgärderna skall följas upp 

och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjligheter att delta. Åtgärds-

programmet beslutas av rektor. 

 Elevhälsan ska bidra till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp 

elevhälsoinsatser. 

 Elevhälsans medicinska del skall erbjuda varje elev på grundskolenivå minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller. För elever på gymnasienivå erbjuds ett hälsobesök. 

Elevhälsan skall vid behov utföra enkla sjukvårdsinsatser. 

 Rektor i samverkan med elevhälsan utreder och förbereder beslut om mottagande i grund-

särskola och gymnasiesärskola. 

 Skolan utgör en samverkans-och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödin-

satser för barn- och unga. 

 Remitterar eller hänvisar barnet/ungdomen till barn- och ungdomspsykiatrin eller annan 

enhet inom landstinget för specialistinsatser. 

 På initiativ av hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten vara tillgänglig (inom 5 arbets-

dagar) för bedömning av den enskildes stödbehov och behov av akuta insatser. 

 

 

                                                 
17

 Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ 
18

 Skollagen (2010:800) 3 kap 8§ 
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Kommungemensamt ansvar 

 Förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst har ett ansvar att aktualisera behov av samordnade 

insatser för barn och ungdomar. Skolan, förskolan och elevhälsan har skyldighet att delta i 

samverkan som initieras av socialtjänsten. 

 

Landstingets ansvar 

Landstinget har ansvar för medicinska insatser. I det medicinska ansvaret ingår att;  

 Utreda, diagnostisera, behandla, följa upp och ge psykiatrisk omvårdnad. Barn och ungdo-

mar skall ha samma tillgång till medicinska specialistinsatser oavsett boendeform.  

 Omgående lämna remissbekräftelse och besvara skriftliga remisser från elevhälsan och so-

cialtjänsten skriftligt. 

 Ge rådgivning och annat personligt stöd till dem som omfattas av LSS. 

 På initiativ av socialtjänsten eller elevhälsan, vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för be-

dömning av barnets eller ungdomens psykiatriska vårdbehov och behov av akuta insatser.  

 När socialtjänsten, före socialnämndens ansökan om vård hos förvaltningsrätten, begär lä-

karundersökning, skyndsamt genomföra sådan beträffande den unges somatiska behov. 

 Skyndsamt bistå med konsultationer och utfärda specialistutlåtanden vid utredning och be-

dömning av behov av insatser som socialtjänsten eller elevhälsan initierar. 

 I samband med vård utom hemmet, följa upp de medicinska och psykiatriska insatserna.  

 I samband med vård utom hemmet, aktivt delta i planering av insatser inför hemgång. 

 Delta i samverkan som initieras av socialtjänsten, skola/förskola eller elevhälsan utifrån be-

hov av insatser inom framförallt det medicinska och psykologiska området. 

 Aktualisera behov av samordnade insatser (BVC, ungdomsmottagning, BUP, barn- och fa-

miljehälsan, primärvård och andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga, 

har detta ansvar).  

 Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. 

5.2.2 Barn och unga med psykiska och sociala problem samtidigt 

I Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande ”Ambition och ansvar” anges att det finns 

särskilda behov av att tydliggöra rutiner för ansvar och samarbetsformer kring barn och ung-

domar med samtidiga sociala och psykiska problem. 

Den övergripande målsättningen för Gävleborgs län är att barn och ungdomar med sammansatt 

psykisk/psykiatrisk och social problematik, ska få stöd, omvårdnad, skydd, medicinsk vård och 

behandling, psykosociala insatser och pedagogiskt stöd, så att de kan få bästa möjliga uppväxt-

villkor. I målgruppen ingår även barn och ungdomar med samtidiga inlärningsproblem. 

  

Ansvarsfördelning, samverkan och arbetssätt beskrivs under punkt 5.2 Barn och unga samt un-

der rubriken Rutiner för samverkan kring enskilda, punkt 6,  

 

Placering utanför det egna hemmet - kostnadsfördelning 

I vissa situationer kan barnet/den unge behöva placeras utanför det egna hemmet. I dessa fall 

fördelas kostnaden mellan vad som är psykisk ohälsa (landstingets ansvar) och social problema-

tik (kommunens ansvar). Överenskommelse om samfinansiering skall vara klarlagd innan pla-
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cering sker. Parterna är skyldiga att snarast delta i diskussionen om samfinansiering. Val av 

institution sker i samråd mellan parterna, för att säkerställa att både det sociala och psykiatriska 

vårdbehovet kan tillgodoses.  

 

Vid akuta placeringar skall överenskommelse träffas senast 10 arbetsdagar efter beslut om pla-

ceringen. Den som fattat beslutet kontaktar övriga aktörer som eventuellt har ett kostnadsansvar 

för del av placering.  

 

Tablå 3:  

Olika former av placeringar Kommunens ansvar Landstingets ansvar 

Placerad i familjehem, 

HVB, eller SiS-institution 

Sociala och pedago-

giska insatser, dvs. stöd 

enligt SoL, LVU, LSS. 

Skolgång enligt skolla-

gen 

Hälso- och sjukvårdsinsat-

ser, dvs. medicinsk vård 

utförd av sjukvårdsperso-

nal, medicinering samt 

psykiatrisk bedömning, 

utredning och behandling. 

Rådgivning/konsultation 

till personal. 

Inskriven vid barn- och 

ungdomspsykiatrins sluten-

vård 

Eventuella pågående 

sociala insatser som bör 

fortgå för att upprätt-

hålla kontinuitet och 

kvalitet. Skolgång en-

ligt skollagen. 

Hälso- och sjukvårdsinsat-

ser, dvs. medicinsk vård 

utförd av l sjukvårdsper-

sonal, medicinering samt 

psykiatrisk bedömning, 

utredning och behandling. 

 

5.3 Vuxna med psykiska och sociala problem samtidigt 

I vissa situationer kan även vuxna behöva placeras utanför det egna hemmet. Ansvarsfördel-

ningen för denna målgrupp i dessa situationer hanteras enligt samma princip som för barn och 

unga. 

5. 4 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Det är viktigt att utvecklingsrelaterade/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppmärksam-

mas så tidigt som möjligt så att behandling, habilitering och andra insatser kan påbörjas och 

sekundära problem förebyggas. Vid diagnostik skall ingå kartläggning av eventuell samtidig 

psykisk sjukdom. En funktionsbedömning kan ligga till grund för stödinsatser i stu-

dier/arbete/sysselsättning, i boendet och på fritiden. Behov av kognitivt stöd inkl hjälpmedel
19

 

ska tillgodoses.  

 

 

                                                 
19

 Eftersom kostnader för hjälpmedel inte skatteväxlades i samband med psykiatrireformen 1995, ansvarar lands-

tinget för hjälpmedel som inte är att anse som arbetstekniska hjälpmedel 
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För att insatsen för behandling och stöd skall vara effektiva, krävs samverkan mellan flera aktö-

rer, t ex berörda verksamheter inom kommunen, psykiatri, habilitering och primärvård. Övriga  

aktörer som försäkringskassa, arbetsförmedling och i förekommande fall kriminalvård kan be-

höva ingå i samverkan
20

. 

 

Fördelning av ansvar och kostnader sker utifrån respektive huvudmans ansvarsområden.   

 

5.5 Äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

Orsakerna bakom depressioner hos äldre är både biologiska (kopplade till åldrandet) och psy-

kosociala. Till exempel blir äldre utsatta för olika stressande faktorer som förlust av partner, 

svåra sjukdomar och kroppsliga förluster samt existentiell ångest. Det finns också kopplingar 

mellan depression och bruk av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar. 

Cirka 10-15 procent av de äldre har depressiva symptom, och fem procent lider av mycket svår 

depression. Vid Alzheimers sjukdom och vaskulär demens förekommer depressiva symtom hos 

50 procent av patienterna.
21

 

 

Vikten av att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa hos äldre är ett gemensamt ansvar för 

kommuner och landsting. 

Utgångspunkten skall vara att så långt det är möjligt förebygga att psykisk ohälsa uppstår. Erfa-

renheterna
22

 visar att det finns fyra områden som är speciellt viktiga för att äldre ska må bra och 

som förebygger psykisk ohälsa. Dessa fyra områden är:  

 social gemenskap 

 delaktighet och meningsfullhet, känna sig behövd 

 fysisk aktivitet 

 bra matvanor 

 

Socialstyrelsen har uttalat att äldres psykiska ohälsa kräver ett gemensamt ansvarstagande på 

både nationell, regional och lokal nivå. I det gemensamma ansvarstagandet ligger också en ge-

mensam strategi för att öka tillgången till vetenskapligt prövade insatser, stärkt kompetens, 

handledning och uppföljning.
23

 Inom ramen för värdegrundsarbetet har Socialstyrelsen haft i 

uppdrag att ge förslag på hur det psykiatriska stödet till äldre människor kan utvecklas och för-

bättras.
24

Deras kartläggning och förslag framgår i rapporten - Äldres behov av psykiatrisk vård 

och stöd.
25

 Det är angeläget att stödet i vårt län utvecklas och utformas i enlighet med intent-

ionerna i rapporten. 

                                                 
20

  Hämtat ur överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan 

Kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns landsting 2011-02-21. 
21

  Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Statens folkhälsoinstitut. 

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar. Statens folkhälsoinstitut. Bättre hälsa hos äldre! 

Vårdguiden. Depression hos äldre.  
22

  Socialstyrelsens kunskapsguide, 2011. 
23

  Äldres psykiska hälsa. En fördjupad lägesrapport om förekomst av verksamheter och insatser. Socialstyrelsen 

2008. 
24

  Socialstyrelsen 2011. Evidensbaserad praktik nr 3 2011. 
25

 Socialstyrelsen 2012. Artikelnummer 2012-2-22 
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Gemensamt ansvar 

 Förebygga ohälsa genom att äldre får uppleva delaktighet och meningsfullhet i kontakterna 

med kommunens och landstingets företrädare. 

 Stimulera till fysiska aktiviteter och goda matvanor 

 Uppmärksamma och ta på allvar tecken på psykisk ohälsa 

 

Kommunens ansvar 

 Ge möjligheter till social gemenskap och deltagande i samhällslivet 

 Påtala behov av medicinska/psykiatriska insatser till berörd familjeläkare, alternativt läkare 

knuten till det särskilda boendet 

 På initiativ av hälso- och sjukvården vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för bedömning av 

den enskildes stödbehov och behov av akuta insatser.  

 

Landstingets ansvar 

 På initiativ av socialtjänsten vara tillgänglig (inom 5 arbetsdagar) för bedömning av den en-

skildes psykiatriska vårdbehov och behov av akuta insatser. Den enhet som skall kontaktas, 

görs känd för alla berörda instanser. 

 Utreda och åtgärda behov av medicinska och/eller psykiatriska insatser 

 Bibehålla viktiga psykiatriska behandlingsinsatser även efter att brukaren/patienten flyttat in 

till särskilt boende, om behovet kvarstår 
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6. Rutiner för samverkan kring enskilda personer 

6.1 Ärendegång       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Samordnad individuell plan (SIP) Rutin   

Kommunerna och landstinget har båda en laglig skyldighet att samarbeta kring enskilda indivi-

der. Detta uttrycks i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och mera preciserat i 

bestämmelserna
26

 om samordnad individuell plan. Planen skall upprättas om detta behövs för 

att den enskilde skall få de insatser som han/hon är i behov av. Planen upprättas tillsammans 

med den enskilde och, om den enskilde inte motsätter sig det, i samråd med anhöriga. 

Länsledning Välfärd antog 2012-03-26 en för kommuner och landsting denna gemensamma 

rutin för individuell plan/samordnad individuell plan (SiP) 

                                                 
26

  Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap 7 § och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 f §. 

Individkontakt hos 

kommun eller landsting 

Inledande bedömning av 

hjälpbehov  

Behov kan tillgodoses 

inom kommunen eller 

inom landstinget. Ingen 

samordning behövs 

Behov av stöd både från 

kommunen och lands-

tinget 

Planering, genomfö-

rande och uppfölj-

ning av insatser sker 

av resp. huvudman 
Genomförande av aktuella 

insatser i kommun och 

landsting 

Uppföljning och fortsatt 

bedömning av hjälpbehov 

Samordnad individuell 

plan 
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Ändamål och syfte 

I Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns från 1 januari 2010 be-

stämmelser som innebär att landstinget och kommunen tillsammans skall upprätta en individu-

ell plan om denna behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda.  

 

Kommuner och landsting skall verka för att fullgöra uppgifter inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Den gemensamma planeringen skall bygga på delaktighet och samtycke från den 

enskilde, anhöriga och/eller rättslig företrädare och klargöra det samlade behovet av insatser. 

 

Den samordnade individuella planen skall klargöra vilka insatser som den enskilde behöver, 

vem som skall samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman skall ansvara och 

betala för. Det kan vara insatser från flera verksamheter och yrkesföreträdare. För personer med 

sammansatta behov är det angeläget att de sociala, medicinska, psykiska och fysiska behoven, 

inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, bedöms och tillgodoses ur ett helhetsper-

spektiv. Den individuella planeringen är lika viktig, oavsett var den initieras. 

 

En individuell plan kan omfatta både vuxna och barn som behöver en gemensam planering för 

att få sina behov tillgodosedda. 

 

Kallelse till samordnad individuell plan 

Ansvarig att kalla till ett samverkansmöte är den yrkesutövare inom kommunen eller lands-

tinget som uppmärksammat att behov av samordnade insatser från båda huvudmännen förelig-

ger. (bilaga 2) Av kallelsen skall det framgå om samtycke för mötet har erhållits från den en-

skilde.(bilaga 3) Kallelse till mötet skall skickas utan dröjsmål då behov har identifierats och 

mötet skall prioriteras. Den som blir kallad ansvarar för att ta med berörd personal från sin 

verksamhet. 

 

Kallelsen skickas till: 

 Den enskilde samt anhörig, om den enskilde inte motsätter sig det. 

 God man, förvaltare eller ombud 

 Berörd personal inom kommunen och landstinget 

 Andra aktörer som landstinget eller kommunen har slutit avtal med 

 Ev. andra myndigheter (arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård etc.) 

 I förekommande fall Case Manager 

 

Planeringsmötet 

Planen skall, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående och andra 

aktörer som kan ha betydelse för den enskildes behov skall ges möjligheter att delta om det är 

lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Om det bedöms lämpligt kan planeringsmötet 

ske via videokonferens eller per telefon. Den som kallat till planeringsmötet ansvarar för att 

hålla i mötet och att sammanställa planen.  
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Planens innehåll 

Av planen skall framgå: 

1. Vilken av huvudmännen som skall ha det övergripande ansvaret för planen 

2. Vem som uppmärksammat behovet av individuell plan 

3. Hur samtycket från den enskilde har erhållits 

4. Hur barnperspektivet har tillvaratagits i planen 

5. Vilka insatser som behövs 

6. Vilka insatser respektive huvudman skall svara för 

7. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och landstinget, t.ex. arbetsför     

     medling, försäkringskassa eller andra, offentliga eller privata aktörer 

8. Vilka mål som finns för de planerade insatserna 

- på kort sikt 

- på längre sikt 

 9.   Hur de planerade insatserna skall följas upp, vem som ansvarar för    

 uppföljningen, när uppföljningen skall göras, samt vem som skall kalla till     

             nytt möte om ett sådant behövs. 

 

Samordning 

Den individuella planen skall i förekommande fall samordnas med andra befintliga planer. Om 

det redan finns en plan enligt någon annan bestämmelse, eller på frivillig grund, är det tillräck-

ligt med den planen, så länge som samtliga föreskrivna krav är uppfyllda.  

 

Justering 

Den som kallat till planeringsmöte ansvarar för att planen justeras av dem som deltagit i mötet. 

Justering innebär att berörda parter är överens om innehållet i planen. Detta bekräftas genom en 

signering av planen. Signeringen skall ske utan dröjsmål och kan göras direkt i samband med 

mötet, eller senast 48 timmar efter planens färdigställande. Efter justering lämnas en skriftlig 

kopia av planen till den enskilde och till medverkande parter, om den enskilde inte motsätter sig 

detta. 

 

Dokumentation 

Den individuella planen skall dokumenteras, företrädesvis enligt bilagor nr 2-5,8 och föras in i 

den enskildes patientjournal inom hälso- och sjukvården och i motsvarande dokumentation 

inom socialtjänsten. I vissa verksamheter kan kompletterande uppgifter behöva ingå i mallen  

 

 

för att tillgodose behoven. Den mall man väljer måste dock alltid innehålla grunduppgifterna 

enligt ovan.   

 

Införande och uppföljning 

Respektive verksamhetschef/verksamhetsutvecklare inom kommunen och landstinget ansvarar 

för att samverkansdokumentet införs i den egna organisationen. De ansvarar också för  

uppföljning genom att samla in statistik och annat underlag till den länsgemensamma utvärde-

ringen. 
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Utvärdering 

Rutinerna skall utvärderas senast i december varje år. Utvärderingen görs gemensamt av före-

trädare för landstinget och kommunerna genom en partsammansatt grupp på tjänstemannanivå. 

Resultatet av utvärderingen kan komma att föranleda revidering av rutindokumentet eller mal-

len för den individuella planen.  

 
För personer som vårdas i öppenvård inom ramen för LPT, LRV finns särskilda bestämmelser 

om upprättandet av individuella planer. Förutom de lagregler som styr planeringen finns en 

överenskommelse om samverkan från september 2011, mellan fem kommuner i Hälsingland 

och landstinget Gävleborg.  

7. Strategisk planering, ledning och uppföljning 

 I respektive Välfärdsgrupp ska verksamhetsansvariga chefer från kommunen och lands-

tinget gemensamt ansvara för strategisk planering, så att samordning av verksamheter och 

insatser sker.  

 Arbetet ska utgå från god kännedom om målgruppens behov. Behoven ska kontinuerligt 

inventeras gemensamt och omvärldsanalyser ska ligga till grund för planeringsarbetet.  

 Respektive vårdkedjegrupp ansvarar för att samverkan utvecklas och upprätthålls, så att 

personer med behov av särskilt stöd sätts i centrum.  

 Respektive Välfärdsgrupp ansvarar för uppföljning av avtalets tillämpning och funktion-

alitet, samt att samverkan enligt avtal följs. Uppföljning skall ske i samverkan med brukar-

organisationer och vårdkedjegrupper och beskriva avtalets effekter för brukarna. Uppgifter-

na redovisas till Länsledning Välfärds samordningsgrupp för psykiatrifrågor som samman-

ställer uppgifter för hela länet och delger Länsledning Välfärd, som vid behov initierar nöd-

vändiga åtgärder 
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8. Strukturer för samverkan  

Följande grupperingar för samverkan är etablerade sedan tidigare. De har ansvar för samtliga 

områden där kommuner och landsting behöver samverka, således även för gruppen personer 

med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Nätverk Välfärd  

Utgör forum för aktuella länsgemensamma samverkansfrågor på politisk nivå 

Deltagande funktioner:  

Kommunerna: Ordförande i resp. nämnd med ansvar för socialtjänst och för-

skola/skola/utbildning 

Landstinget: Tre ledamöter från Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (två lands-

tingsråd och en styrelseledamot från oppositionen) 

 

Länsledning Välfärd  

Utgör forum för aktuella länsgemensamma samverkansfrågor på tjänstemannanivå. 

Deltagande funktioner:  

Kommunerna: Förvaltningschefer inom socialtjänsten och förskola/skola/utbildning 

Landstinget: Divisionschefer 

 

Styrgrupp Välfärd
27

 

Utgör forum inom länsdelen för samverkansfrågor på politisk nivå 

Deltagande funktioner:  

Kommunerna: Ordförande i nämnder med ansvar för socialtjänst och förskola/skola/utbildning i 

resp. länsdel 

Landstinget: Tre ledamöter från Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (två lands-

tingsråd och en styrelseledamot från oppositionen) 

 

Välfärdsgrupper
28

 

Utgör forum inom länsdelen för aktuella samverkansfrågor på verksamhetsnivå. 

Deltagande funktioner: 

Verksamhetsansvariga inom kommun och landsting i resp. länsdel   

 

Vårdkedjegrupper  

Forum för att uppnå säkra och högkvalitativa vårdöverföringar för personer med psykisk 

ohälsa, som byter vårdnivå och har behov av flera vårdaktörer. 

 

Deltagande funktioner: 

Representanter för förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård på verksamhetsnivå 

 

                                                 
27

  I länet finns fyra styrgrupper för Närvård: Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsingland och Norra Hälsingland. 

 
28

 I länet finns fyra lokala Närvårdsgrupper: Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsingland och Norra Hälsingland 
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Länsledning Välfärds samordningsgrupp för psykiatriöverenskommelse enl. Sol och HSL 

Forum för samordning, uppföljning och revidering av överenskommelsen, bestående av tre re-

presentanter från Länsledning Välfärd. 

 

Samverkan med brukarorganisationer 

Hearing tillsammans med företrädare för brukarorganisationer och förtroendevalda i Styrgrupp 

Välfärd 1 gång per år. 

Dialogmöten med företrädare för brukarorganisationerna och Länsledning Välfärds samord-

ningsgrupp 4 ggr/år. 

9. Tolkningsfrågor 

Oenigheter om tolkningen får ej leda till att enskilda inte får sina behov tillgodosedda. 

 

Om en part anser att samverkansöverenskommelsen inte följs skall detta i första hand lösas ge-

nom dialog mellan chefer på motsvarande nivå i kommunen och landsting.  Krävs förtydligan-

den och ändringar av överenskommelsen, eller om oenigheten inte kan lösas på verksamhets-

nivå hänskjuts frågan till Länsledning Välfärds samordningsgrupp för psykiatrifrågor.  

 

Tvister om kostnads- och ansvarsfördelning mellan huvudmännen i enskilda personärenden, 

som inte kunnat lösas via genomförd Sip eller i dialog mellan chefer, hänskjuts i avidentifierad 

form till Insatsrådet. Insatsrådet är ett gemensamt forum för kommunerna och landstinget med 

representanter på förvaltningsledningsnivå som har god kännedom om lagstiftning rättspraxis m 

m. Insatsrådets förslag till kostnads- och ansvarsfördelning blir vägledande för verksamheternas 

bedömningar och beslut. Rutiner för aktualisering till rådet har fastlagts via länsledningens be-

slut i april 2014. 

 

Enskilda personer som har synpunkter eller klagomål på hur överenskommelsen följs kan vända 

sig till den tjänsteman inom kommun eller landstinget som den har mest kontakt med och/eller 

förtroende för. Tjänstemannen har därefter att göra en bedömning utifrån ärendets art och över-

lämna synpunkten till den verksamhet som är berörd. Återkoppling skall ske till den enskilde. 

Enskilda kan också använda sig av kommunernas synpunktshantering, där man också kan vara 

anonym, eller vända sig till landstingets patientnämnd.  

10. Andra områden där kommuner och landsting har ett ge-
mensamt ansvar 

10.1 Stöd till anhöriga  

Gemensamt ansvar 

 Anhöriga skall ses som en resurs i vård och rehabiliteringsarbetet och huvudmännen skall 

verka för att de får den hjälp och det stöd de behöver. 

 Båda huvudmännen skall samverka för att ge stöd och insatser till vuxna anhöriga och barn 

till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning för att skapa fungerande relationer. 
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Kommunens ansvar 

 Socialnämnden ska enligt lagen
29

 erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en 

närstående som till exempel har en funktionsnedsättning.  

Landstinget ansvar 

 En av Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa
30

, vilket när det gäller anhö-

riga bl.a. innebär att fånga upp behov, informera om kommunernas anhörigstöd och moti-

vera till kontakt. 

11. Brukarorganisationernas medverkan 

Företrädare för brukar-/intresseorganisationerna som berörs av denna överenskommelse inbjuds 

kontinuerligt till dialogmöten med berörda tjänstemän i Länsledning välfärds samordnings-

grupp. Se under punkt 8. Brukarorganisationerna har inbjudits och deltagit vid ett informations- 

och dialogmöten, dels om förslaget till ursprunglig överenskommelse, dels vid uppföljning och 

revidering.  

12. Ikraftträdande och uppföljning 

Denna överenskommelse, som i sin ursprungliga version trädde ikraft 2012-11-01, har följts 

upp och reviderats under 2013 och 2014. Denna nya version gäller fr. om 2014-11-01 och tills-

vidare.   

Uppföljning och vid behov revidering av överenskommelsen kommer att ske årligen. 

13. Införande 

Denna överenskommelse skall utgöra grund för samverkan mellan länets samtliga kommuner 

(skola, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg) och landstinget (pri-

märvård och specialistvård). Överenskommelsen innefattar även eventuella privata utförare 

som kommunen/landstinget tecknat avtal med. 

Resp. huvudman har ansvar för att upprätta en kommunikationsplan så att dokumentet görs känt 

och att överenskommelsen tillämpas i sin organisation.  

Berörda brukarorganisationer görs delaktiga i införandet genom att sprida information inom 

organisationerna och till enskilda och anhöriga.  

                                                 
29

  5 kap 10 § Socialtjänstlagen. 
30

  Hälso- och sjukvårdslagen § 2 c.  
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14. Förkortningar 

HSL   Hälso- och sjukvårdslagen 

HVB   Hem för vård eller boende 

IFO   Individ och familjeomsorg inom socialtjänsten 

LPT   Lag om psykiatrisk tvångsvård 

LRV   Lag om rättpsykiatrisk tvångsvård 

LVM   Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU   Lag om vård av unga 

LSS   Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSU   Lag om sluten ungdomsvård 

OSL   Offentlighets- och sekretesslag  

Psyk-Ädel  Psykiatrireformen  

SKL   Sveriges kommuner och landsting 

SiS   Statens institutionsstyrelse 

SoL   Socialtjänstlagen  

SOS   Socialstyrelsen 

VoO   Äldre -och handikappomsorg inom socialtjänsten 
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 Sammanställning av bilagor till Samordnad individuell plan (SIP) 

 

 

Schematisk bild över samordnade planeringar enligt andra bestämmelser  

i förhållande till SIP           Bilaga 1  

 

Kallelse till samordnad individuell plan.  Bilaga 2 

  

Samtycke för informationsöverföring        Bilaga 3 

         

Återtaget samtycke för informationsöverföring.   Bilaga 4 

    

Samordnad individuell plan - dokumentmall.   Bilaga 5 

  

 Vägledning.                                                                     Bilaga 6 

  

Flödesschema                                                                  Bilaga 7 

  

Underlag för uppföljning  Bilaga 8  

 

Begreppsdiagram  Bilaga 9  
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Samordnad individuell plan 

enligt 2 kap. 7 § Sol och 3 f § 

HSL (SIP)  

 
SOSFS 2008:20 

habilitering/ 
rehabilitering/ 

hjälpmedel 

 

 

  Sjukhus 

Plan vid utskrivning från 

sjukhus enligt betal-

ningsansvarslagen 

Samordnad plan enligt 

LPT/LRV vid prövning 

av tvångsvård i annan 

form 

    LvU/ 

    LvM     

institution 

Planering enl. 

LvU/ 

LvM vid prövning 

av tvångsvård i 

annan form 

     LSS 

    insats 

Individuell plan 

enligt LSS 

 

 

 Schematisk bild över samordnade planeringar enligt andra bestämmelser i förhållande till SIP 
  

     

 

 

 

 

     

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

               Vid behov omprövas planeringen i öppenvård enl. SIP  

 

Öppenvård    

      och 

socialtjänst Vid omfattande behov 

kan SIP även användas 

på sjukhus 

Individuell plan enl. LSS 

kan kompletteras med SIP 

om LSS-planen inte upp-

fyller professionens behov 

av samordning 
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  Bilaga 2 

               

Kallelse till individuell planering enligt Socialtjänstlagen 2 kap 7§, 

Hälso- och sjukvårdslagen 3 f §. 

    

Dag/tid:        Plats:        

  

Samordning kring 
Efter- och förnamn 

      
Personnummer 

      
Adress 

      
Postadress 

      
Telefon (även rikt nr) 

      
Mobiltelefon 

      

 Samtycke till informationsöverföring har medgivits Datum:        

 

Syfte 

 Upprätta samordnad individuell plan  Uppföljning tidigare samordnad individuell plan 

 

Kallade till mötet 

Namn Verksamhet Funktion/relation 

                  

                  

                  

                  

     

Välkommen! 

 

Namn  _______________________________  
    Namnförtydligande 

Funktion     _______________________________ 

Verksamhet _______________________________ 

Tel   _______________________________ 

E-post   _______________________________ 

 

 

 

Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (PUL) 
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Bilaga 3 

 

Samtycke till information mellan verksamheter   
 

Medgivande till hävande av sekretess enligt offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) 12 kap 2 § 

Kommun och landsting behöver samarbeta och samordna sina insatser för att kunna tillgodose 

dina behov på bästa möjliga sätt. Genom att du lämnar samtycke, gör du det möjligt till samar-

bete. Alla som tar del av uppgifterna om dig har tystnadsplikt/sekretess. 

Samtycket är endast giltigt under den tid samarbetet pågår i samband med upprättande av din 

individuella plan. Du kan när som helst, muntligt eller skriftligt, återta ditt samtycke. 

 

Genom att underteckna nedan samtycker jag till att erforderliga uppgifter får lämnas mellan de 

parter som medverkar vid upprättande av min individuella plan i samband med den samordnade 

vårdplaneringen. 

 

Efter namnunderskrift lämnas blanketten till den som har initierat till samverkan. 

 

Ort och datum:  

_______________________________________ 

 

Den enskilde:    

_______________________________________ 

   

_______________________________________   
Namnförtydligande 

  

Legal ställföreträdare: 

_______________________________________ 

  

 _______________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (PUL) 
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               Bilaga 4 

 

Upphävande av samtycke 
Medgivande till hävande av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 12 kap 

2 § 

 

Jag upphäver det tidigare givna samtycket att erforderliga uppgifter får lämnas mellan medver-

kande parter i samband med samordnad individuell vårdplanering. 

 

Ort och datum:  

 

______________________________________ 

 

Den enskilde:   
______________________________________ 

       

______________________________________ 

Namnförtydligande 
 
  

Legal ställföreträdare:  

 

 ______________________________________ 

  

______________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (PUL) 



 Reviderad 2014-09 

 32 

 

 

 

 

Datum          Bilaga 5 sid 1 

Samordnad individuell plan Enligt HSL 3 f §, SoL 2 kap 7 §  

Grunduppgifter 

Efter- och förnamn 

      
Personnummer 

      
Adress 

      
Postadress 

      
Telefon (även rikt nr) Mobil         E-postadress       
Vårdnadshavare/rättslig företrädare 

      

 

Telefon (även rikt nr) 

      

Mobil 

      

E-postadress 

      

Samtycke inhämtat (Offentlighets- och sekretesslagen 12 kap 2 §) 

Datum:        Muntligt   Skriftligt  (bilaga 2) 

 

Övergripande ansvar för planen (kommun eller landsting)  …………………                                                                                                             

Initiativtagare till mötet (namn, organisation, funktion)  …………………………                                                                                                                            

 

Aktuell situation (hälsotillstånd, boende, sysselsättning, försörjning, socialt nätverk, ADL) 

      

      

      

      

      

 

Vilka insatser behövs och vem ansvarar för vad. När skall insatsen ske. 

Kommun Tidpunkt 

       

       

Landsting  

       

       

 

Insatser från andra aktörer (t ex arbetsförmedling, försäkringskassa, privata aktörer) 
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             Sid 2  

Mål med insatsen/insatserna 

På kort sikt                                                                                                             

 

På lång sikt    

 

Hur tillgodoses barnperspektivet?  

 

Medverkan vid upprättande av planen 

Den enskilde har medverkat.                                     Ja     Nej     Om inte, varför?  

Vårdnadshavare/god man har medverkat           Ja     Nej    Om inte, varför?   

Anhörig har medverkat.                                               Ja     Nej     Om inte, varför?  

 

Uppföljning datum:       

 

Underskrifter 

   

_______________________________ _________________________________ 

Den enskilde (namn och datum)  Legal ställföreträdare (namn och datum) 

 

_______________________________  _________________________________ 

Kommun (namn, funktion och datum) Landsting (namn, funktion och datum) 

 

_______________________________  _________________________________ 

Kommun (namn, funktion och datum) Landsting (namn, funktion och datum) 

 

_______________________________ _________________________________ 

Uppföljningsansvarig/Samordnare Annan deltagare (namn, funktion och datum) 

 

Ansvarig inom varje deltagande verksamhet (om annan än ovan) 

Namn Funktion/verksamhet Telefon Datum 

                        

                        

                        

                        

 

 
Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (PUL) 
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Bilaga 6 

 

 

Vägledning vid samordnad individuell plan enligt SoL 2 kap 7§, 

HSL 3 f § 
   

 

När skall individuell plan upprättas 

Om den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från so-

cialtjänsten, skall landstinget tillsammans med kommunen upprätta en samordnad 

individuell plan. Planen skall upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att 

det behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda. Bestämmelsen 

gäller alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. Den som upptäcker behovet av 

samordning, är skyldig att se till att samordningsmötet kommer tillstånd. Arbetet 

med planen skall påbörjas omgående. Kommunen och landstinget har samma an-

svar att initiera ett möte. Om brukaren, god man/förvaltare eller anhörig begär en 

samordnad individuell plan skall en sådan alltid upprättas. Brukaren/rättslig före-

trädare skall lämna sitt samtycke till att ett planeringsmöte hålls och en plan upprät-

tas. Brukaren behöver inte själv delta vid mötet, men skall alltid uppmuntras att 

delta om det med tanke på funktionsnedsättningen inte är uppenbart olämpligt. Om 

brukaren/rättslig företrädare ger sitt medgivande, skall även anhöriga bjudas in och 

ges möjligheter att arbeta aktivt med planen. 

 

Vad som skall framgå av planen finns beskrivet i ” Samordnad individuell plan - 

Rutin” 

Av den upprättade planen skall alltid framgå hur de planerade insatserna skall följas 

upp, vem som ansvarar för uppföljningen, när uppföljningen skall göras, samt vem 

som skall kalla till ett nytt möte om ett sådant behövs. Den funktion, eller person, 

som ansvarar för uppföljning och ny kallelse, behöver inte vara samma person som 

initierat det första mötet utan kan med fördel vara någon från den verksamhet som 

brukaren har mest kontakt med. 

 

Den som tar initiativ till mötet skall:  

 Ordna mötestid och plats 

 Hjälpa brukaren att identifiera andra viktiga aktörer och kalla dem till mötet. 

 Se till att en plan skrivs ner och blir underskriven av berörda aktörer. Un-

derskrifter bör ske omgående, senast 48 timmar efter mötet. 

 Delge planen till brukaren, ev. anhöriga och övriga berörda, om den en-

skilde inte motsätter sig det. 

 

För den som deltar i samordningsmötet gäller:  

 Att den har ett tydligt uppdrag och mandat, samt stöd från berörda chefer 

och politiker 

 Har förmåga att arbeta i nätverk 

 Har förmåga att få acceptans för sitt uppdrag bland kollegor 

 Har förmåga att skapa kontinuitet och förtroendefulla relationer med bru-

kare och anhöriga 
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Den som blir kallad till mötet är skyldig att delta eller utse ersättare som har 

samma funktion. Den som blir kallad har också ett ansvar att ta med annan personal 

från sin verksamhet om det behövs. 

 

I vissa fall är det inte möjligt att fatta alla beslut om insatser omedelbart, t e x vid 

behov av placering i hem för vård eller boende (HVB), där det krävs en biståndsut-

redning. I planen skall då anges vem som initierar utredningen, vem som skall fatta 

beslut och när beslutet kan förväntas vara fattat. Den som är ansvarig för uppfölj-

ningen bevakar att åtgärden kommer till stånd. 

 

Den tvingande lagstiftningen gäller bara kommuner och landsting, men man bör 

bjuda in även andra aktörer som är viktiga för helhetsbilden av brukarens situation, 

t ex arbetsförmedling, försäkringskassa etc. Dessa har däremot ingen skyldighet att 

delta. Skyldigheten omfattar alla som har behov av socialtjänstens insatser och 

hälso- och sjukvård, dvs. även de som får dessa behov tillgodosedda av privata 

vårdgivare eller andra enskilda aktörer som landstinget eller kommunen har slutit 

avtal med. 

 

Om samordningen av insatser avser ett barn skall barnets inställning till   

samordningen så långt det är möjligt klarläggas. Barn som har uppnått tillräcklig      

ålder, mognad och utveckling skall ges möjligheter att själv delta aktivt i     

planeringen och samordningen. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Flödesschema           Bilaga 7 

Sam-

tycke 

mtuc 

Nej 

Ja 

Huvudman (kommun eller 

landsting) som uppmärk-

sammar behov av samord-

ning tar initiativ till SIP 

Kallelse skickas till 

 Den enskilde 

 Anhörig (vid samtycke) 

 God man/förvaltare 

 Berörd personal i kom-

mun och landsting 

 Andra aktörer som kom-

mun eller landsting har 

avtal med 

 Ev. andra myndigheter 

Planen skall innehålla 

 Hur samtycket från den enskilde har erhållits 

 Vilken av huvudmännen som skall ha det 

övergripande ansvaret för planen 

 Vem som uppmärksammat behovet av indi-

viduell plan och tagit initiativ till mötet 

 Vilka insatser som behövs 

 Vilka insatser som resp. huvudman skall 

svara för och när de skall påbörjas 

 Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än 

kommun och landsting 

 Mål på kort och lång sikt 

 Hur barnperspektivet tillgodoses 

 Hur, när och av vem uppföljning skall ske 

 Vem som kallar till ev. nytt möte  

Initiativtagaren sam-

manställer planen och 

lämnar ett ex. till be-

rörda huvudmän och 

enskilda (under förut-

sättning att den en-

skilde samtycker till 

det). 

Huvudmännen tillsammans med den 

enskilde kartlägger behov och insat-

ser 

Samordnare utses 

som svarar för att 

följa upp planen och 

kalla till ev. nytt 

möte 

Initiativtagaren kallar berörda 

till ett möte för samordnad indi-

viduell plan.  

Motivera den enskilde. Om 

fortsatt nej, dokumentera detta 

Samordnare utses 

som svarar för att 

följa upp planen och 

kalla till ev. nytt 

möte 

Samordnare utses 

som svarar för att 

följa upp mål och 

insatser och kalla till 

ev. nytt möte 
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Underlag för uppföljning    Bilaga 8 

 
Underlaget i form av en web-enkät utsändes i januari varje år till de kontaktpersoner som 

kommunerna och landstinget utsett. Ansvariga för sammanställning och analys åvilar den 

länsgemensamma arbetsgruppen. Kontaktperson: xx, tel., adress, e-post 

 

Verksamhetsår:      

 

Uppföljningsfrågor: 

 

1. Har den enhet/de enheter som du svarar för tagit initiativ till samordnad individuell plane-

ring under året? 

 

Ja i flera fall   Ja i något fall   Inte alls* 

       

 

 

* Vad är skälet?.................................................................................................................... 

 

 

2. Har den enhet/de enheter som du svarar för inbjudits till samordnad individuell planering 

från någon annan under året? 

 

Ja, från annan huvudman  Ja, annan enhet inom   

(kommun resp. landsting)  den egna organisationen   Nej inte alls 

       

 

 

3. Finns kunskaper i den egna organisationen om den samordnade individuella planens syfte 

och ändamål? 

 

Tillräckliga       Bristfälliga*      

  

 

 

* Förslag på förbättringsåtgärder…………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Finns kunskaper i samverkande organisationer om den samordnade individuella planens 

syfte och ändamål enligt ditt sätt att se det? 

 

Tillräckliga       Bristfälliga*      

  

 

* Förslag på förbättringsåtgärder………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5. Om den enhet som du svarar för har inbjudit till samordnad individuell plan, hur fungerar 

rutinen? 

 

 

Bra   Mindre bra*   Dåligt* 

       

 

 

* Vad behöver förbättras?.................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Om den enhet som du svarar för har deltagit i samordnade individuella planer, har samord-

ningen bidragit till en förbättrad situation för den enskilde, som du ser det? 

 

 

Ja i stor utsträckning Ja i mindre utsträckning Nej, inte alls  Vet ej 

       

 

 

Kommentarer:…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7. Andra kommentarer av vikt för att vidmakthålla och utveckla arbetet med samordnad indi-

viduell plan: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för ditt svar. 
 

 

Socistyrelsens begreppsdiagram. 

Bilaga 9 



 …. för utveckling av insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning reviderad den 24 juni 2014 
 
Gemensam handlingsplan för Landstinget i Gävleborgs län samt 
kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Bollnäs, 
Söderhamn, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig 
 
Brukarorganisationerna RSMH Gävleborg, RFHL Gävleborg, 
Attention Gävleborg och Schizofreniförbundet Gävleborg samt 
lokala brukarorganisationer, har deltagit i upprättandet av planen. 
De länsövergripande organisationerna kommer också att 
underteckna planen. 

Handlingsplan….. 

1 



2 

Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar 

Ansvars- och 

kostnadsfördelning vid 

placering utanför 

hemmet för personer 

med psykisk 

funktionsnedsättning 

och social problematik 

Tydliggöra ansvar för 

stöd och behandling 

mellan kommunen och 

landstinget, samt hitta 

en modell för kostnads- 

och ansvarsfördelning 

vid placering utanför 

hemmet.  Modellen 

skall gå att tillämpa i 

hela länet 

Hösten 

2014 

Tvärsektoriell 

arbetsgrupp 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen  

Matris upprättad. 

Förtydliganden 

och vägledning 

utarbetas 

Implementering av Case 

Management 

För vuxna 

Införa Case 

Management som 

arbetssätt för personer 

med omfattande 

problematik 

2014 - 

2015 

Landstingets 

psykiatri + 

kommunerna i 

Gästrikland 

resp. 

Hälsingland i 

samverkan 

med 

brukarorganis

a-tioner 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Brukarorganisationer 

Viktigt att 

säkerställa 

kunskaper om 

samsjuklighet. 



3 

Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar 
 

Tydliggöra 

ansvarsgränser mellan 

individ- och 

familjeomsorg och  

socialpsykiatri för 

personer med psykisk 

ohälsa 

I vissa kommuner råder 

oklarheter om vem som 

gör vad när det gäller 

ansvar och insatser för 

personer med psykisk 

ohälsa. Det är viktigt för 

samverkan att 

ansvarsgränserna blir 

tydliggjorda. 

2014 -2015 Interna grupper i 

berörda 

kommuner 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Kontinuerligt 

arbete 

Uppföljning av 

tidsgränser när det 

gäller verksamheternas 

tillgänglighet för att 

vidta åtgärder/utreda 

behov som initierats av 

samverkanspart 

Företrädare för 

skola/förskola, 

socialtjänst och hälso- 

och sjukvård skall 

senast inom 5 dgr vara 

tillgänglig för akut 

åtgärd eller bedömning/ 

utredning av behov 

som initierats av endera 

parten 

Årlig 

uppföljning 

Ledningsgruppe

n för 

överenskom-

melsen via 

Välfärds-

grupperna 

Länsledning Välfärd 
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Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar 

Utarbeta rutiner för att 

uppnå målet att stärka 

det lokala samarbetet 

och skapa en 

sammanhängande 

vårdkedja 

För att samarbetet på 

lokal nivå skall 

utformas så att en 

sammanhängande 

vårdkedja skapas, 

behövs lokala rutiner 

2014 -2015 Vårdkedjegrupperna i 

Gävle, Västra 

Gästrikland, Södra 

Hälsingland, Norra 

Hälsingland 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Länsledning 

Brukarorganisa-

tioner 

Fortbildningsinsatser: 

1) Öka kunskaperna 

om vad som 

kännetecknar 

neuropsykiatriska 

funktionshinder 

2) Öka kunskaperna 

om vad som 

kännetecknar 

kognitiva 

funktionsnedsätt-

ningar 

  

1 och 2) Målgrupp: 

Medarbetare i 

kommuner och 

landsting som har till 

uppgift att stödja 

personer  med 

neuropsykiatriska 

funktionshinder, och/ 

eller kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

Utbildningsinsatserna 

planeras och 

genomförs i nära 

samarbete med 

brukarorganisationerna 

  

 2015 

  

Initieras av 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen i 

samverkan med 

Välfärdsgrupperna 

Länsledning Välfärd 

  

  

Brukarorganisa-

tioner 

Arbetsgrupp 

utses av 

länsledningen 
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Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar 

Uppföljning av 

överenskommelse enl. 

SoL 5 kap 8 a §, HSL 8 a § 

Överenskommelsen 

skall följas upp och 

revideras årligen 

Jan – april  Ledningsgrupp

en för 

överenskommel

sen 

Länsledning 

Närvård, Berörda 

facknämnder i 

kommunerna, 

landstings-

styrelsen, Brukar-

organisationer 

Kognitiva hjälpmedel Hjälpmedel för 

personer med 

psykisk 

funktionsnedsättning 

är ett eftersatt 

område.  

Kunskapsspridning 

om  möjliga 

hjälpmedel behöver 

ske. 

Klar november 

2014 

Via Hjälpmedel-

Sam öka 

kunskapen om 

kognitiva 

hjälpmedel för 

målgruppen, 

anhöriga och 

personal 

Ledningsgruppen 

för 

överenskommels

en, 

Brukarorganisatio

ner 

Information ges på 

tre olika platser i 

länet. Gävle, 

Bollnäs och 

Hudiksvall 
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Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar 
 

Uppföljning och 

vidareutveckling av 

SIP för målgruppen 

med psykisk 

funktionsnedsättning  

Uppföljning av hur SIP 

fungerar skall  ske ur 

ett brukarperspektiv 

2014- 

2015 

Brukarorganisationerna 

i samverkan med 

ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Brukarorganisationer 

Länsledning 

 Arbetsgrupp 

utses av 

länsledningen 

Utvecklingsarbete och 

utbildning kring  

”Delat 

beslutsfattande” 

”Delat 

beslutsfattande”  är ett 

arbetssätt för att öka 

patientens delaktighet 

i vården och 

omsorgen. Metoden 

syftar till att hjälpa 

personerna att spela 

en aktiv roll i beslut 

som rör deras hälsa 

samt vård och stöd, 

förmedla information 

om alternativ, 

tydliggöra personens 

egna önskemål och 

fatta gemensamma 

beslut om behandling.  

 

2015 Tvärsektoriell grupp 

med repr. från 

landstingets psykiatri, 

kommunernas 

socialtjänst och repr. 

från 

brukarorganisationerna 

för att forma hur 

utvecklingsarbetet kan 

bedrivas 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Länsledning 

Brukarorganisationer 

Arbetsgrupp 

utses av 

länsledningen 
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Brukarorganisationern

as medverkan i 

utvecklingsarbetet 

kring 

överenskommelse och 

handlingsplan 

Brukarorganisationer 

inbjuds till: 

1) Dialogmöten med 

Styrgrupp Välfärd * 

1g/år. 

2) Dialogmöten med 

ledningsgruppen för 

överenskommelsen 4 

ggr per år. 

3) Dialogmöte med 

landstingets brukarråd 

och landstingets 

ledningsfunktioner för 

psykisk ohälsa, 4 ggr/år 

1) Fastställs 

sept .2014   

via beslut i 

Styrgrupp 

Väldfärd 

Styrgrupp Välfärd 

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen, 

Brukarorganisationer 

Länsledning 

Närvård 

Brukarorganisa-

tioner 

* Styrgrupp 

Välfärd=ordföra

nden i berörda 

kommunala 

nämnder + repr. 

från landstings-

styrelsen 

Ersättningsfrågor och 

mötesformer för 

brukarorganisationern

as medverkan 

Villkoren för 

brukarorganisationernas 

medverkan i 

utvecklingsarbetet 

behöver klargöras.  

Hösten 2014 

– Våren 

2015 

Förslag antas av 

länsledningen efter 

utredning av  

Länshandikappkonsu-

lenten. Berörda 

nämnder fattar 

erforderliga beslut.  

Brukarorganisa-

tioner 

7 
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Information och dialog 

på brukarorganisa- 

tionernas 

medlemsmöten etc 

Information om 

överenskommelsen, 

rutiner för SIP m m 

behöver nå ut brett till 

brukare och anhöriga 

Kontinu-

erligt  

Ledningsgruppen för 

överenskommelsen 

Länsledning Önskvärt att 

flera 

organisationer 

samordnar sina 

träffar 

8 
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2014-10-03 Omvårdnadsnämnden
Sid 1 (2)  
Dnr 14ON275
Handläggare Lena Isokivelä

O M V Å R D N A D  G Ä V L E

Box 825, 801 30 Gävle  Besöksadress Hamiltongatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx)  Fax 026-17 88 16 

omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Överenskommelse om samverkan kring personer med  
psykisk funktionsnedsättning

Förslag till beslut
att anta föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning, samt

att godkänna bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under 2014/15.

Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen 
(SoL) från januari 2010 ska landstinget och kommunen ingå en 
överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap 8 a § SoL).  Förutom lagkraven är 
överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting skall 
erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för målgruppen. 
Överenskommelsen skall årligen följas upp och revideras och en handlingsplan 
skall upprättas över områden som behöver vidareutvecklas under året. 

Kommunerna i länet och landstinget har sedan våren 2013 till haft en 
överenskommelse som fastställts på politisk nivå. Den årliga revideringen har 
skett i ett för länets kommuner och landstiget gemensamt arbete, inkl revidering 
av länshandlingsplanen. Reviderade områden är markarede med röd text i 
överenskommelsen. Nytt för året är att även brukar- och intresseorganisationer 
skall godkänna överenskommelsen. 



Sid 2 (2)

Förslaget till reviderad överenskommelse, och handlingsplan, som bifogas berör 
såväl de kommunala förvaltningarna som landstingets primärvård, slutenvård 
samt öppenvård och är av principiell natur. Eftersom detta är en revidering av 
tidigare beslutad överenskommelse(Dnr 13ON113) räcker det med att den 
fastställs av respektive nämnd. 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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A. LSS boende Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Lgh gruppbostad 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Lgh servicebostad 79 102 103 101 102 102 102 102 102 102
Lgh barnboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktuella genomförandeplaner ≥ 90 % 99% 100% 99% 99% 100% 98% 99% 99% 100%
Beläggningsgrad procent ≥ 98% u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s.
Beslut nya ärenden  2 1 0 1 2 9 4 2 2
Ej verkställda beslut  22 22 19 18 17 23 25 23 22
   - varav servicebostad  12 12 10 10 8 14 13 10 11
   - varav gruppbostad  10 10 9 8 9 9 12 13 11
   - varav barnboende  0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - därav ej verkst inom 3 mån < 11 13 17 16 14 8 11 9 8 10
       - varav servicebostad < 8 10 10 8 8 3 7 5 3 3
       - varav gruppbostad < 8 7 7 8 6 5 4 4 5 6
       - varav barnboende < 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kronor per vårddygn           
Gruppbostad ≤ 2360,35 2507 2205 2298 2408 2440 2304 1996 2535 2630
Servicebostad ≤ 1005,32 1032 969 934 1034 996 944 842 1092 1103
Barnboende           

B. Boende Psykiatri Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Lgh SoL-psyk 0 60 60 60 62 62 62 62 62 62
Aktuella genomförandeplaner ≥ 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100%
Beslut nya ärenden  3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ej verkställda beslut   8 8 6 5 4 4 4 4 4
   - varav servicebostad  3 3 3 3 2 2 2 2 2
   - varav gruppbostad  5 5 3 2 2 2 2 2 2
     - därav ej verkst inom 3 mån < 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2
       - varav servicebostad = 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0
       - varav gruppbostad < 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2
Kr/vårdd. Gruppboende yngre ≤ 1939 2 281 2 276 2 064 2 067 2 141 2 043 1 904 2 103 2 241
Kr/vårdd. Gruppboende äldre ≤ 1939 1 542 1 728 1 595 1 659 1 777 1 602 1 479 1 583 1 653

C.  Boendestöd/Pers stöd Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal kunder med insats  284 287 292 288 291 295 294 290 296
Beslut nya kunder  12 12 12 10 4 10 6 3 10
Aktuella genomförandeplaner ≥ 90 % 100% 90% 89% 91% u.s. u.s. 91% 95% 80%
Beviljad schablontid tim 4 167 4 609 4 521 4 599 4 619 4 797 4 762 4 954 4 809 4 492
Kronor per bev tim 380 410 401 391 413 426 369 313 432 460

D. Personlig assistans Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal kunder  209 211 u.s. 215 210 219 217 211 213
   - varav SFB  164 165 u.s. 167 167 168 169 166 166
   - varav LSS  45 46 u.s. 48 43 51 48 45 47
varav  externa utförare  115 126 u.s. 125 129 130 128 123 126
   - därav SFB  96 100 u.s. 103 103 104 103 103 103
   - därav LSS  19 26 u.s. 22 26 26 25 20 23
Aktuella genomförandeplaner ≥ 90 % 95% 96% 98% 98% 99% 99% 98% 98% 98%
Beviljade assistanstimmar ≤ 39000 38176 36159 36447 36084 36475 36040 35679 35122 34734
   - varav SFB  32284 29087 u.s. 30530 31547 31202 31631 30935 29469
   - varav LSS  5892 7072 u.s. 5554 4928 4838 4048 4187 5265
Kr per bev assistanstimma ≤ 280 313 308 290 317 306 293 258 308 340

E. Kontaktperson Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal kunder med beslut  421 420 422 423 425 422 425 425 423
Beslut nya kunder  4 3 4 3 5 3 4 5 5
Ej verkställda beslut  18 25 28 33 27 25 30 29 30
Varav tidigare verkställda  9 16 22 28 16 21 24 20 22
Ej verkställda inom 3 mån < 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2
Ledsagare enl LSS           
Antal kunder med beslut  33 33 31 28 28 26 26 26 26
Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omvårdnadsnämndens månadsrapport 
 Januari – september 2014

Dnr 14ON79 Kontaktperson Leif Sjöberg/Per-Anders Östlund
  



Sida 2 av 7

F. Hemtjänst Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Kunder med hemtjänst  1615 1601 1613 1585 1601 1605 1626 1636 1651
Antal beslut  177 164 142 127 162 149 134 147 159
Aktuella genomförandeplaner ≥ 90 % 88% 90% 77% 72% 91% 79% 89% 85% 76%
Beviljad schablontid, tim ≤ 53000 55683 49857 54515 52074 54518 53562 54563 57170 56958
Utförd tid, anhöriganställn.  6964 6265 6491 6468 6812 6039 6093 6140 6199
Kundtid, egenregi  26223 24172 26087 25830 25805 26374 26409 28355 27747
Kundtid/total arbetstid, egenregi > 70% 58% 59% 61% 63% 63% 63% 62% 64% 64%
Kundtid/beviljad tid, egenregi  88% 89% 88% 91% 88% 90% 88% 90% 87%
Kundtid/beviljad tid, externa utf  87% 90% 90% 93% 89% 88% 85% 85% 87%
Kronor per timma utförd tid           
Omvårdnad Gävle ≤ 392 514 516 467 473 470 423 438 443 496
Externa utförare 392

G. Dagverksamhet Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal kunder med insats  269 273 268 266 258 265 264 260 262
Beslut nya ärenden  u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s.
Ej verkställda beslut  u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s.
Ej verkställda inom 3 mån = 0 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s.

H. Korttidsvistelse Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal platser 74 83 83 77 78 74 74 73 74 72
Beslut nya ärenden  33 35 39 45 44 33 41 50 38
Antal inskrivna  101 92 103 121 102 97 115 93 117
Beläggning ackum. ≥ 98% 86% 80% 79% 79% 81% 83% 84% 84% 85%
Ej verkställda beslut < 30 3 1 1 1 1 0 1 0 0
   - varav anhörigavl. korttidsenheten  3 1 1 1 1 0 1 0 0
Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronor per vårddygn ≤ 1817,9 2084 2054 1966 1960 2142 2008 1938 2298 2260

I. Vård- och omsorgsboende Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal platser 953
Aktuella genomförandeplaner > 90 % 86% 85% 86% 83% 83% 92% 91% 87% 86%
Beslut nya ärenden  35 29 25 23 35 31 33 32 49
Antal vårddagar  29047 26391 29145 27996 28864 27871 28820 28708 27978
Beläggning ackum. ≥ 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Ej verkställda beslut ≤ 30 41 40 39 43 45 59 57 59 77
   - varav demensplatser  28 28 25 27 41 47 42 41 49
Ej verkställda inom 3 mån < 4 11 8 7 5 5 10 10 10 14
Kronor per vårddygn           
Omvårdnad Gävle ≤ 1328,15 1 316 1 416 1 302 1 344 1 342 1 247 1 114 1 333 1 394
Vardaga (Brynäs) 1 318
Vardaga (Stigslund) 1 326
Attendo (Vinddraget) 1 300

J. Förebyggande Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Antal besök anhörigstöd  282 281 349 336 259 199 160 165 285
Volontärer, antal  u.s. 174 u.s. 178 185 u.s. u.s. u.s. u.s.
Volontärer, antal med uppdrag  u.s. 151 u.s. 163 163 u.s. u.s. u.s. u.s.

K. Hälso- och sjukvård Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Lgh vård- och omsorgsboende 1027
Lgh BoS 187
Fallskador           
  Antal  vo-boende  39 1 2 0 3 2 3 3 1
  Per 100 vo-boende < 1,5 3,8 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1
  Antal BoS  0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Per 100 BoS < 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Läkemedelsavvikelser           
  Antal vo-boende  68 32 48 36 52 43 42 35 33
  Per 100 vo-boende < 5,0 6,6 3,1 4,7 3,5 5,1 4,2 4,1 3,4 3,2
  Antal BoS  20 2 6 2 3 5 3 5 4
  Per 100 BoS < 5,0 10,7 1,1 3,2 1,1 1,6 2,7 1,6 2,7 2,1
Täckningsgrad Senior Alert ≥ 90%   87,0   88,0   86,0
Andel på säBo med nattfasta<11 tim ≥ 92%    76%    79%  
Munhälsa bedömd > 85% 78 82 20 57 62 63 53 67 67

L. Medarbetare Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Nöjdmedarbetarindex  
Sjukdgr/anställd ackum. Alla  2,6 5,4 8,3 11,0 13,8 16,3 18,7 21,5  
Sjukfrånvaro % 2014 < 6,60 8,50 9,20 9,30 9,10 9,10 9,00 8,80 8,90  
Pers.kostn jfr med 2013%  3,4% 3,2% 2,8% 1,5% 1,3% -0,5% 0,0% 0,5% 0,6%
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M. Information Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
          

N. Miljö Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Andel miljöbilar > 80 % 82% 82% 81% 81% 81% 83% 83% 83% 83%

M. Andra förvaltningar Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Barn & Ungdom, personlig ass.           
  Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barn & Ungdom, korttidsvistelse           
  Ej verkställda inom 3 mån < 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbildning & Arbete, daglig verks.           
  Ej verkställda inom 3 mån < 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diagram 1

Diagram 2

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0

20

40

Ej verkställda LSS och SoL-beslut. Boende för personer med
funktionshinder

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0

10

20

30

40

Ej verkställda LSS-beslut. Kontaktpersoner
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Diagram 3

Diagram 4

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0

20
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Ej verkställda beslut. Äldreboende

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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140
Korttidsvistelse - inskrivna och kö vid månadsskifte
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Diagram 5

Diagram 6

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
40 000
44 000
48 000
52 000
56 000
60 000
64 000
68 000

Volymer Ordinärt boende - Antal beviljade timmar hemtjänst inkl externa
utförare

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
34 000

36 000

38 000

40 000

Volymer - Antal timmar Personlig assistans
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Diagram 7

Diagram 8

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
4

5

6

7

8

9

10

Sjukfrånvaro - procent av total tid 2012-2014

Utfall 2014

2012

2013
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Personalkostnad mnkr per månad 2013 och 2014
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Diagram 9

Diagram 10

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25 000
29 000
33 000
37 000
41 000
45 000
49 000
53 000
57 000

Volymer - Antal utförda timmar totalt för hemtjänst (inkl externa utförare)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Utskrivningsklara patienter 2014
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Resultat Omvårdnad Gävle

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Mnkr Utfall 
Budget utan
periodicering

Registrerad
budget

Differens
 budget
utan per.

Intäkter 215,9 217,5 217,5 -1,6
         
Personalkostnader -761,7 -737,1 -736,1 -24,6
Köp av verksamhet -189,6 -197,4 -197,4 7,8
Hyreskostnader -110,5 -106,2 -106,2 -4,3
Övriga kostnader -121,4 -130,3 -130,3 8,9
Avskrivningar -4,5 -3,8 -3,8 -0,7

Summa 
kostnader

-1 
187,7 -1 174,8 -1 173,9 -12,9

         
Verksamhetens
nettoresultat -971,8 -957,4 -956,4 -14,4
         
Intern räntekostnad -0,6 -0,7 -0,7 0,1
Resultat före 
kommunbidrag -972,4 -958,1 -957,1 -14,3

Kommunbidrag 958,1 958,1 958,1 0,0

Periodens 
resultat -14,3 0,0 1,0 -14,3
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Kostnad hemtjänsttimme egen 
regi
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Hemtjänsttimmar
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Timmar och personalkostnader Pass
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Column1 Belopp Belopp DA
SUMMA 1,21E+08 1,3E+08



1

Övriga kostnader Omvårdnad Gävle januari - september 2014

Utfall BudgetKonto (Kod) + (Text) Utfall Budget Budgetavvikelse
4105 Inköp Övrigt anläggnings- och underhållsmater 45 0 -45
451 Bidrag till enskilda (SCB) 15 000 0 -15 000
453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, föret 738 375 993 750 255 375
4538 Kostnader avseende ersättning för personliga 37 058 483 36 225 000 -833 483
455 INTERNA BIDRAG I KOMMUNEN 0 0 0
6311 Korttidshyra av maskiner 2 672 2 250 -422
6312 Leasing av maskiner 91 301 30 375 -60 926
6321 Korttidshyra av inventarier 4 549 255 3 468 893 -1 080 362
6322 Leasing av inventarier 110 227 122 775 12 548
641 Förbrukningsinventarier 869 335 2 275 794 1 406 459
643 Böcker, tidningar, elektronisk media 167 543 0 -167 543
6431 Tryckta medier 115 558 300 969 185 410
64312 Böcker (endast K o F) 4 670 0 -4 670
64313 Tidningar tidskrifter broschyrer (endast K o 89 546 8 250 -81 296
6432 Ljud/Bild/Multimedia 5 872 0 -5 872
64322 Kasettböcker, CD böcker (endast K o F) 720 0 -720
644 Livsmedel (SCB) 2 002 493 1 537 558 -464 935
6451 Läkemedel och vaccinering 141 216 103 500 -37 716
6452 Sjukvårdsmaterial 2 229 030 2 143 125 -85 905
6453 Inkontinensmaterial 3 679 682 3 268 290 -411 392
6454 Inköp av hjälpmedel 655 415 3 386 771 2 731 356
646 Förbrukningsmaterial 3 957 109 5 390 004 1 432 894
6461 Byggmaterial 87 1 500 1 413
6463 Elmaterial 9 843 0 -9 843
6465 Färger kemisk teknisk produkter 21 090 0 -21 090
6466 Pappers- och plastvaror 41 751 0 -41 751
6467 Textilier 3 418 2 250 -1 168
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 472 978 683 322 210 344
6482 Terminalglasögon 36 801 9 053 -27 748
649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukning 13 895 45 000 31 105
6491 Mobiltelefoner mm 546 818 344 250 -202 568
651 Kontorsmaterial (SCB) 418 035 542 967 124 932
654 IT-material 77 074 33 750 -43 324
655 Trycksaker 407 337 516 374 109 036
6601 Reparation och underhåll av maskiner 30 408 10 875 -19 533
6602 Reparation och underhåll av inventarier 148 349 41 700 -106 649
6604 Reparation och underhåll av bilar och transpo 1 182 901 981 751 -201 151
6609 Reparation och underhåll av övriga maskiner o 544 237 301 500 -242 737
6651 Reparation och underhåll av förbrukningsinven 794 628 1 108 200 313 572
6652 Reparation och underhåll av arbetskläder 825 417 834 375 8 958
6711 Timkostnad personal (Tid och Projekt) 36 304 0 -36 304
6811 Fast telefoni 1 356 279 2 960 376 1 604 097
6812 Mobil telefoni 1 341 124 1 327 988 -13 135
68121 Mobil telefoni fast avgift 11 020 0 -11 020
68122 Mobil telefoni samtalskostnader 216 553 217 500 947
6813 Växel, anslutning och teleinstallation 13 554 0 -13 554



Konto (Kod) + (Text) Utfall Budget Budgetavvikelse
6814 Datakommunikation 197 494 129 675 -67 819
685 Porto 305 881 241 726 -64 155
691 Drivmedel (SCB) 1 361 844 1 672 731 310 887
692 Fordonsskatt (SCB) 83 481 85 850 2 369
6951 Särskild korttidshyra av bilar och andra tran 33 823 58 500 24 678
6952 Övr leasing av bilar och andra transportmedel 4 139 996 3 748 500 -391 496
6953 Internfakturering Bilpool 25 254 27 750 2 496
696 Trängselskatt för egna fordon 30 0 -30
699 Övriga kostnader för transportmedel 429 468 60 750 -368 718
7011 Transporter elever 5 597 0 -5 597
7012 Persontransporter 3 166 956 121 875 -3 045 081
7014 Varutransporter 452 369 331 500 -120 869
7051 Biljetter , inkl lokala resor med buss och ta 1 257 645 3 992 550 2 734 905
7052 Hotell och logi, Sverige 99 500 132 375 32 875
7053 Hotell och logi, utlandet 2 966 0 -2 966
7054 Övriga resekostnader 74 926 61 278 -13 648
7101 Förtäring extern representation 37 468 18 000 -19 468
7103 Övriga kostnader extern representation 1 451 6 285 4 834
71031 Blommor, gåvor och uppvaktning extern repres 15 006 1 500 -13 506
7111 Förtäring personalrepresentation 348 037 485 625 137 587
7113 Övriga kostnader personalrepresentation 410 355 1 343 498 933 143
71131 Blommor, gåvor och uppvaktning personalrepre 172 964 100 425 -72 539
7221 Annonsering, dagspress 17 830 7 500 -10 330
7224 Annonsering kataloger 11 072 0 -11 072
7225 Annonsering program 12 463 3 750 -8 712
7226 Annonsering rekrytering av personal 46 687 86 250 39 563
723 Reklam och information -10 016 93 000 103 016
7311 Fordonsförsäkringar 380 453 232 350 -148 103
7313 Ansvarsförsäkringar 247 104 153 750 -93 354
7321 Fordon 12 000 1 800 -10 200
7329 Övriga 14 440 0 -14 440
733 Larm och bevakning 835 193 732 975 -102 218
734 Brandskydd 33 935 38 237 4 302
735 Kundförluster (SCB) 222 195 433 500 211 305
743 Administrativa tjänster 10 568 112 500 101 932
7431 IT-drift 6 498 575 6 807 756 309 180
7432 Dataprogram 6 284 225 000 218 716
7433 Licenser 3 486 095 3 750 000 263 905
7434 Underhållsavtal 48 855 44 250 -4 605
7439 Övriga främmande tjänster 822 895 1 822 079 999 184
7451 Konsulting revisionstjänster 40 000 0 -40 000
7452 Konsulting IT 139 159 960 000 820 841
7459 Övriga konsulter 2 665 927 2 547 750 -118 177
746 Måltider 24 646 601 25 739 206 1 092 605
7471 Läkarvårdsersättningar 5 000 0 -5 000
7472 Hälsokontroller 0 7 500 7 500
7474 Rehabilitering 165 200 60 000 -105 200
7475 Friskvårdsaktiviteter 186 254 945 896 759 642
7476 Fritidsaktiviteter 0 3 000 3 000



Konto (Kod) + (Text) Utfall Budget Budgetavvikelse
749 Övriga främmande tjänster (SCB) 3 796 1 046 564 1 042 768
751 Tillfälligt inhyrd personal 5 687 0 -5 687
7611 Avgifter taxa 255 881 262 500 6 619
7612 Avgifter medlem 3 700 0 -3 700
764 Diverse skatter och offentliga avgifter 153 995 0 -153 995
7643 Lösen med flera offentliga avgifter och skatt 1 284 989 495 936 -789 053
765 Avgifter för kurser m.m. 1 033 374 1 896 686 863 312
789 Ankomstregistering av leverantörsfakturor 478 563 0 -478 563
SUMMA 121 420 710 130 350 162 8 929 452
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Inledning 

I maj 2003 startades verksamheten Villa Milbo i Hille i Gävle. Där erbjöds icke-bistånds-
bedömda avlösningsvistelser för närstående, anhöriga eller båda tillsammans. Man arbetade 
utifrån ett förebyggande synsätt, med målet att förlänga tiden fram till behov av bistånds-
bedömda insatser (Bengtsson 2012). Ledstjärnan var att arbeta med flexibla, individuellt 
utformade lösningar och kunna ta emot närstående och/eller anhöriga med kort varsel. 
Strävan var att erbjuda en pensionatslik miljö, där anhöriga och närstående kände sig som 
gäster. 

Hösten 2011 gjorde Omvårdnad Gävle en översyn av den icke lagstadgade verksamheten. 
Man lyfte fram det problematiska i att en vistelse vid Villa Milbo inte är något man kan 
ansöka om och få ett överklagningsbart beslut på (Gävle kommun 2011-10-09). För att öka 
rättssäkerheten föreslogs nämnden fatta beslut om att vistelser där ska föregås av en 
behovsbedömning enligt SoL 4:1. Denna förändring trädde i kraft i mars 2012. I översynen 
framhölls att arbetssättet med flexibilitet och korta vistelsetider borde bibehållas. När den 
enskilde är i behov av mer regelbunden avlastning, ska det också kunna erbjudas. 

För att genomföra förändringen initierades ett projekt vid namn ”Anhörigavlösning”, som 
pågick mellan januari och augusti 2012 (Gävle kommun 2011-12-12). Den tidigare 
växelvårdsverksamheten på Bergmästaren döptes till Villa Brynäs och införlivades i 
projektet. Tanken var att Villa Brynäs skulle vara mer riktat till personer med demens-
sjukdom och till dem som är i behov av avlastning med mer kontinuitet.  

Av slutrapporten från projektet framgår att en majoritet av besluten om avlösningsvistelse 
på Villa Milbo fått karaktären av traditionell växelvård, trots att 8 av de 10 platserna skulle 
vara vikta för spontana bokningar (Bengtsson 2012). Det visade sig också att väntetiden för 
vistelse på Villa Milbo blivit längre. Samtidigt kom endast 50 av de 250 kunder som vistats 
vid Villa Milbo under 2011 tillbaka under perioden januari till och med augusti 2012. Frågan 
väcktes om målgruppen förändrats, och i så fall hur och varför? 

Omvårdnad Gävle gav i början av 2013 FoU Välfärd vid Region Gävleborg i uppdrag att 
genomföra en studie av anhörigavlösningen vid Villa Milbo. Syftet för studien formulerades i 
samråd med uppdragsgivaren. 

 

Studiens syfte, avgränsning och metod 

Studien ska belysa: 
- hur och varför målgruppen som vistas på Villa Milbo förändrats sedan biståndsbedömning 
infördes 
- förutsättningarna att bibehålla ett flexibelt, lättillgängligt och individuellt utformat stöd 
inom ramen för en biståndsbedömning 
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- hur ett urval av anhöriga ser på de anhörigstödjande insatser som kommunen erbjuder. 
Överensstämmer de med upplevda behov? 

Avsikten är också att, utifrån resultaten, formulera förslag till fortsatt utveckling av 
kommunens anhörigstödjande insatser.  

Studien belyser inte innehållet i själva verksamheterna vid Villa Milbo och Brynäs, och inte 
heller frågor som t.ex. rutiner för dokumentation eller tillgången till sjukvårdsinsatser. 
Eftersom det första syftet rör enbart Villa Milbo, och de flesta kunder som ingår i två av 
delstudierna visade sig ha vistats enbart där, berörs Villa Brynäs bara till mycket liten del. 

Följande delmoment har ingått i studien: 

- Genomgång av relevanta kommunala och vägledande nationella dokument 

- Intervjuer. Handläggarchefen, chefen för Förebyggande enheten, verksamhetschefen för 
Anhörigstöd, en anhörigstödjare samt två slumpvis utvalda handläggare intervjuades enskilt. 
Därutöver intervjuades samordnaren vid Villa Milbo, samordnaren vid Villa Brynäs samt 
chefen för de båda villorna tillsammans. Intervjuerna spelades in och skrevs ut. 

- Genomgång av samtliga kunder som vistats vid Villa Milbo under 2011, och kartläggning av 
deras status våren 2013. Sammanställning av statistik över biståndsbeslutens utformning, 
antalet verkställda beslut vid Villa Milbo, vistelsetid mm. Uppgifterna togs fram med hjälp av 
tjänstemän vid Anhörigcenter och Omvårdnad Gävle och bearbetades av oss. 

- Enkätstudie riktad till 53 anhöriga med erfarenhet av Villa Milbo såväl före som efter att 
biståndsbeslut infördes. 

- Telefonintervjuer för att följa upp 25 kunder med biståndsbeslut om avlösningsvistelser. En 
handläggare genomförde intervjuerna, och utifrån hennes dokumentation gjorde vi en 
sammanställning. 

 

Inramning – fokus på förebyggande, lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd 

Den 1 juli 2009 trädde en förändring i kraft i 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen (2001:453). Syftet 
med ändringen var att förtydliga att socialnämnden ska, inte bara bör, erbjuda stöd till 
anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående (Socialstyrelsen 2010). I Regeringens 
proposition (2008/09:82) inför ändringen uttrycks att stödet till personer som vårdar eller 
stödjer närstående måste kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. I 
Socialstyrelsens vägledning för tillämpningen av bestämmelsen framhålls:  

”Den preventiva ansatsen måste vara utgångspunkt när det gäller stödet till 
personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är angeläget att 
förebygga att den anhöriga blir fysiskt eller psykiskt utsliten. Den anhörigas 
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situation och behov av stöd måste därför uppmärksammas i ett tidigt skede.” 
(Socialstyrelsen 2013, s 13). 

Det finns en inneboende motsättning i signalerna från nationellt håll. Å ena sidan lyfts fram 
att anhörigstödet ska vara förebyggande, flexibelt och lättillgängligt utformat. Å andra sidan 
förtydligas i Socialstyrelsens Meddelandeblad (2010, s 3) att insatser som även berör den 
närstående som t.ex. avlösning i och utanför hemmet ”måste föregås av en utredning och 
ett beslut” därför att de är individuellt utformade. Kravet på biståndshandläggning innebär 
att många av de insatser som landets kommuner före lagändringen erbjudit utan 
biståndsbeslut, just för att de ska vara förebyggande, flexibla och lättillgängliga, hamnat i en 
laglig gråzon. Exempelvis framgår i Marianne Winqvists kunskapsöversikt (2010, s 132) att i 
30 % av landets kommuner krävdes inget biståndsbeslut för avlösning i hemmet.  

Många av landets kommuner har fortsatt att erbjuda olika former av individuellt utformade 
anhörigstödjande insatser utan biståndsbeslut. Det har även under senare år tillkommit nya 
verksamheter, t.ex. trygghetsplatser för tillfällig avlösning (Nationellt Kompetenscentrum 
Anhöriga 2013). Flera av dessa är organiserade så att man kan boka plats direkt i verksam-
heten, dvs. inget biståndsbeslut krävs.1 Om vi ser till övriga kommuner i Gävleborgs län, finns 
s.k. trygghetsplatser i tre av dem, nämligen Bollnäs, Ovanåker och Hudiksvall. Gemensamt 
för dem är att de är lättillgängliga och används vid akuta behov, för vistelser mellan 1 och 3 
dygn. Biståndsbeslut krävs inte i det akuta skedet men om behovet kvarstår görs en 
biståndsutredning.   
 
Viktig förebyggande insats – eller onödig lyx? 

Två av oklarheterna inför övergången till biståndsbeslut vid Villa Milbo i mars 2012 handlade 
om huruvida det förebyggande perspektivet skulle bibehållas och huruvida anhöriga skulle 
vara fortsatt välkomna att vistas där, själva eller tillsammans med sin sjuka närstående.  

Verksamheten vid Villa Milbo hade som nämnts varit inriktad på att arbeta förebyggande, 
med målet att förlänga tiden fram till biståndsbedömda insatser (Bengtsson, 2012). I 
samband med införandet av biståndsbeslut, blev det tydligt att ledningen för Omvårdnad 
Gävle inte längre helhjärtat stöttade idén om en förebyggande verksamhet i en pensionats-
liknande miljö. Förvaltningen hade sparbeting, och att just denna verksamhet skulle skyddas 
sågs långtifrån som självklart. Handläggarchefen uttrycker det så här: 
 

”Verksamheten vid Villa Milbo har på något sätt fått leva ett eget liv och inte behövt 
ta hänsyn till vad som har hänt i omgivningen. Ur ett medborgarperspektiv måste vi 
ju fråga oss om vi inte skall ge insatserna till dem som mest behöver…”  
 

                                                           
1 T.ex. Villa Louise i Helsingborg, Villa Utkiken i Piteå, Trygghetshotellet i Malmö Stad. Det finns också 

exempel på dygnet-runt-verksamheter som under senare år infört krav på biståndsbeslut, t.ex. Pensionat 
Kinesen och Pensionat Hornskroken i Stockholm samt en verksamhet i Varberg. 
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Hon påpekar också att handläggarna av ekonomiska skäl nu måste planera hem svårt sjuka 
personer från sjukhuset och ifrågasätter det rimliga i att personer som är i stort sett friska får 
dygnet-runt-insatser. 
 
Varken i översynen inför införandet av biståndsbeslut (Gävle kommun 2011-10-09) eller i 
Uppdragsbeskrivningen till projektet Anhörigavlösning (Gävle kommun 2011-12-12) nämns 
det förebyggande perspektivet. Däremot framhålls att flexibilitet och lättillgänglighet ska 
fortsätta vara ledord. 
 
Så vitt vi vet var det förebyggande perspektivet inte heller tidigare formaliserat i något 
uppdrag eller några rutiner för Villa Milbo, t.ex. genom en tydligt avgränsad målgrupp. 
Denna otydlighet kan ha bidragit till en kritik mot verksamheten som handlar om att det 
ibland varit godtyckligt vilka som fått komma dit, och att personalen ”avvisat” närstående 
som varit ”för sjuka”. Såväl uppdrags- som handläggarchefen påpekar att personalen vid 
Anhörigstöd och Villa Milbo informellt gjort avslag, något de inte har rätt till.  
 
De intervjuade cheferna inom Förebyggande enheten, liksom samordnaren vid Villa Milbo, 
har ett annat perspektiv.  Enligt dem innebar Villa Milbos förebyggande inriktning att när 
den närstående börjat få omfattande omvårdnadsbehov, försökte man motivera och 
uppmuntra till kontakt med biståndshandläggare, för att ansöka om mer varaktiga insatser. 
Ur det perspektivet handlade det inte om att ”avvisas” från Villa Milbo, utan om att lotsas till 
den insats man bäst behövde utifrån sin situation. I ett dokument som beskriver verksam-
heten vid Villa Milbo (Gävle kommun 2011-12-05) uttrycks det som att när man hunnit få 
”max omvårdnad” hemma med hemtjänst- och kanske sjukvårdsinsatser så tillhör man inte 
längre ”rätt målgrupp”. Där står också att om man kränker sig själv eller andra gäster, är det 
lämpligt med ett annat boende. Här finns en parallell till andra verksamheter med före-
byggande inriktning, t.ex. Trygghetshotellet i Malmö och 24-timmarscentret i Stockholm, dit 
personer med stora omvårdnadsbehov inte kunnat komma (Nka 2013; Orsholm, citerad i 
Winqvist 2010 s 129-30).  
 
 
Villa Milbo – för närstående eller anhörig eller för båda? 

Det som var nydanande när Villa Milbo startades år 2003 var bland annat att man ville 
erbjuda en pensionatsliknande miljö, som kontrast till traditionella verksamheter för 
korttids- och växelvård. I propositionen där behovet av ett stärkt stöd till anhöriga lyfts fram, 
framgår att det blir allt vanligare att kommuner erbjuder anhöriga insatser som rekreation 
eller semestervistelse (Regeringens proposition (2008/09:82, s 14). Till grund för föreställ-
ningen att sådana insatser är rimliga, ligger ett antagande att de insatser som anhöriga 
önskar för egen del är betydligt mindre kostsamma än kostnaderna för det bistånd som den 
närstående annars skulle ha behövt, t.ex. särskilt boende. Om den anhöriga som vårdar eller 
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stödjer en närstående själv erbjuds stöd, kan dessutom mer kostsamma insatser skjutas upp 
och kanske till och med helt undvikas (Socialstyrelsen 2010, s 36).  
 
Något som också ligger till grund för antagandet att offentligt bekostade vistelser i pensio-
natsliknande miljöer är rimliga, är bilden av att många anhöriga är oerhört trötta och slitna. 
De behöver då stöd för att orka ta initiativ till en avlösning. En annan aspekt ger Orsholm 
(citerad i Winqvist 2010, s 130), som beskriver hur svårt det är att nå anhöriga (i detta fall till 
personer med demens) i ett tidigt stadium. Om miljön för avlösning inte är institutionslik 
utan mer som ett pensionat, och insatserna inte är sjukdomsorienterade, kan anhöriga 
lättare fås att acceptera stöd, menar hon.  
 
Rätten för anhöriga att ansöka om stöd för egen del betonas i Regeringens proposition 
(2008/09:82), och bland exemplen som nämns finns just rekreationsvistelser. Samtidigt 
framhålls i Socialstyrelsens Meddelandeblad (2010) att det hittills är ovanligt att anhöriga 
själva ansöker om bistånd. Det är betydligt vanligare att den närstående, alltså den sjuke, 
ansöker om t.ex. en avlösningsvistelse, en insats som indirekt blir ett stöd för den anhöriga. 
Den intervjuade handläggarchefen har invändningar mot idén att fler anhöriga ska söka 
bistånd för egen del: 
 

”Det är ju väldigt svårt att ta ett biståndsbeslut på en frisk, alert anhörig. Det kan 
inte heller vara så bekvämt för den anhöriga att bli ett ärende på 
handläggarenheten”. 

 
Hon påpekar dessutom att många av dagens pensionärer har god ekonomi och kan bekosta 
en rekreationsvistelse själva. Under tiden kan Omvårdnad Gävle gå in med förstärkta 
hemtjänstinsatser för den närstående.  
 
Samordnaren vid Villa Milbo berättar att i enstaka fall har den anhöriga haft ett bistånds-
beslut som berättigat till att själv vistas där. Han eller hon har varit fruktansvärt trött och 
slut, och har fått möjlighet till återhämtning vid Villa Milbo, medan den närstående tillfälligt 
fått mer hemtjänstinsatser i hemmet. Samordnaren tycker att det varit mycket bra lösningar. 
Ofta, menar hon, kan det vara lättare att den anhöriga åker bort, då den sjuke inte vill lämna 
hemmet. 
 
Hur är det då tänkt kring möjligheterna att som anhörig bo tillsammans med sin närstående 
på Villa Milbo? I rutinen för handläggning (Gävle kommun 2012-04-27) står ”Vid möjlighet 
ska den anhörige kunna övernatta tillsammans med den enskilde, avgift för mat reglerat i 
taxebestämmelsen.” I ett reportage i Arbetarbladet (130522) om Villa Milbo, beskrivs hur en 
del anhöriga passar på att vila ut hemma eller göra en liten resa på egen hand, medan andra 
hellre vill tillbringa dagarna tillsammans med den närstående i en miljö där hjälp och stöd 
finns nära.  
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Den intervjuade anhörigstödjaren beskriver att skillnaden mot tidigare framför allt är att 
anhöriga då kunde välja att bo i eget rum, medan de idag får bo i samma rum som den 
närstående. Samtidigt betonar hon att det inte var många som valde att ha eget rum tidigare 
heller: 
 

”De ville sova tillsammans, men de kunde ringa om den sjuke blev orolig så kunde vi 
hämta ut den till köket och sitta och prata lite, ge lite mjölk och smörgås och så där, 
så fick den anhörige fortsätta sova…” 

 
Hon uttrycker att en vistelse tillsammans med den närstående visst innebär återhämtning 
och avlösning för den anhöriga – att få lämna ifrån sig ansvaret för omvårdnaden, dvs. få 
vara partner och inte vårdare, att få sätta sig vid dukat bord under dagarna och bli 
ompysslad. 
 
Såväl handläggarchefen som en av handläggarna uttrycker dock att det knappast kan vara 
meningen att den anhöriga ska vistas på Villa Milbo tillsammans med sin närstående. De 
menar att det i så fall inte handlar om riktig avlösning.  
 

Kartläggning av den tidigare målgruppen 

Endast cirka en femtedel av de som vistats på Villa Milbo under 2011 återkom under 
perioden januari till och med augusti 2012 (Bengtsson, 2012). Uppdragschefen uttryckte 
inför vår studie att man önskade få kunskap om var övriga tagit vägen. I den ursprungliga 
planen för studien ingick att rikta en enkät till den grupp anhöriga som ”försvunnit”, med 
frågor om varför de inte längre vistas på Villa Milbo och vad införandet av biståndsbeslut 
betytt i sammanhanget.  
 

 

Figur 1. Status för närstående den 15 april 2013, som vistats på Villa Milbo tidigare. 
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Av Figur 1 framgår att av de 216 närstående som vistades på Villa Milbo under tiden januari 
2011 t o m februari 2012 hade drygt 30 % avlidit vid uppföljningstillfället, den 15 april 2013.2 
Cirka en fjärdedel hade under tiden fått beslut om/flyttat in på särskilt boende och lika 
många får fortsatt avlösning på Villa Milbo, nu med biståndsbeslut. En knapp tiondel, eller 20 
personer, har enbart andra former av biståndsbedömda SoL-insatser, som hemtjänst och/-
eller dagverksamhet. Endast fem personer har inga former av biståndsbedömda insatser alls. 

Att rikta en enkät till de 20 personer som numera ”bara” har hemtjänst, eller de 5 som inte 
ens har det, var inte aktuellt på grund av ett alltför litet underlag. Med hjälp av en hand-
läggare gjordes däremot en genomgång av akterna för de 20 som numera inte vistas på Villa 
Milbo, men väl har hemtjänst. Inga avslag på ansökningar om avlösningsvistelse fanns 
dokumenterade för dessa. Det visade sig att i 8 av dessa 20 fall var den anhöriga inte en 
sambo/make-/maka, utan barn till den närstående. Som vi kommer att se senare, dominerar 
samman-boende anhöriga stort i dagens målgrupp på Villa Milbo. Det kan tänkas att 
handläggarna i flera av dessa fall tydliggjort att avlösning numera endast undantagsvis 
beviljas son/dotter, och att man då avstått från att ansöka. 
 
I samråd med uppdragschefen vid Omvårdnad Gävle beslöt vi oss för att istället rikta en 
enkätundersökning till den grupp om 53 anhöriga som har erfarenhet av Villa Milbo såväl 
före som efter förändringen. Hur ser de på införandet av biståndsbeslut? 
 
Resultat av enkätstudien  

I maj 2013 skickades enkäter (se Bilagorna 1 och 2) ut till de 53 anhöriga. Efter en 
påminnelse hade totalt 49 svar kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på hela 92 %.  
 

 
Figur 2. De anhörigas relation till den närstående som vistats på Villorna. 

                                                           
2 Med hjälp av en tjänsteman vid Anhörigcenter fick vi fram uppgifter om samtliga närstående och anhöriga som 
debiterats för vistelse vid Villa Milbo under 2011 och fram till sista februari 2012, då biståndsbeslut infördes. 
Därefter bistod en handläggare oss i att, med hjälp av personnumren på de närstående, få fram vilka som den 
15/4 2013 har beslut om avlösning, finns på särskilt boende, är avlidna etcetera. 
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30 av de svarande är hustru/kvinnlig sambo till den närstående som vistats på Villa Milbo 
och 9 är man/manlig sambo. 8 är döttrar och 2 söner. De allra flesta, 42 anhöriga, har bara 
erfarenhet av Villa Milbo, medan 7 har angivit att deras närstående vistats på såväl Villa 
Milbo som Villa Brynäs. 
 
 

 
Figur 3. Anhörigas/närståendes tidigare kontakt med biståndshandläggare 
 
Av Figur 3 framgår att merparten redan tidigare hade kontakt med biståndshandläggare, när 
biståndsbeslut infördes.  För 18 anhöriga/närstående blev ansökan om vistelse på Villa Milbo 
den första gången man fick kontakt med en biståndshandläggare.  

På frågan om hur den anhöriga reagerade när biståndsbedömning infördes för att få vistas 
på Villa Milbo, fanns möjligheten att antingen ge ett öppet svar, eller markera svarsalterna-
tivet ”Det spelade inte mig någon roll”. En tredjedel (15 av 45 svarande) har valt det senare 
alternativet. Av de 30 svarande som gett ett öppet svar, uttrycker 21 att de reagerade 
negativt, med misstro och tvivel när biståndsbedömning infördes. Man menar att det var 
både lättare och bättre förr.  Framför allt fanns farhågor om att biståndsbedömningen skulle 
medföra att det blev krångligare för den anhörige att få vistas på boendet.  

”Varför krångla till det som funkar enkelt, det var bättre förr” (dotter) 

”Reagerade starkt över att möjligheten att få tillstånd för avlösningsvistelse 
avsevärt försvårats vid akuta/icke planerade händelser då behovet troligen är som 
störst” (make) 

Tre av informanterna som reagerade negativt uttrycker att farhågorna senare visade sig 
komma på skam. 

”Med oro och rädsla att den positiva andan som fanns skulle försvinna. Med facit i 
hand var oron obefogad. Samma trivsel finns kvar” (hustru) 
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Endast en person, en dotter, beskriver en positiv reaktion. Hon uttrycker att hon tidigare inte 
haft någon kontaktperson som kunde hjälpa henne vid akuta situationer. 

8 personer har gett öppna svar på frågan, vilka varken kan kategoriseras som negativa eller 
positiva reaktioner, t.ex. ”Avvaktande”, ”Det fungerade bra som det var” eller ”Fungerade ej”.  

Relativt många, 14 personer, har inte svarat alls på frågan hur den närstående reagerade när 
biståndsbeslut infördes. Flertalet av de svarande (23 av 35) har kryssat i att det inte spelade 
den närstående någon roll. 10 av de 12 som gett öppna svar uttrycker att deras närstående 
reagerade negativt.3 

 ”Oro för att ej få vistelsedagar” (faderns reaktion enligt dottern) 
 
 

 
Figur 4. Anhörigas upplevelser av huruvida möjligheterna till avlösning förändrats 

 
Av Figur 4 framgår att majoriteten, 29 av 45 svarande inte tycker att det blev någon skillnad 
när det gäller möjligheterna att få avlösning sedan biståndsbeslut infördes, medan 14 (ca 30 
%) upplever att det blev svårare. Två anger i gengäld att det blivit lättare. Det fanns också en 
fråga om huruvida kontaktvägarna för att få avlösningsvistelse förändrades, och fördel-
ningen av svaren på den frågan är nästan identisk.  

Några av dem som angett att det inte blev någon skillnad, har i en kommentar till frågan 
beskrivit att de fortsatt får ett bra stöd. 

”Vi får den avlösning vi begärt, mycket lyhörd och god hjälp” (hustru) 
 

 

                                                           
3 Två har gett svar som varken kan kategoriseras som positiva eller negativa reaktioner. 

ingen 
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Bland dem som svarat att det blivit svårare att få avlösning, har flera kommenterat att det 
blev mer omständligt då kravet om biståndsbeslut infördes. 

”Tidigare ringde man bara Villa Milbo och fick svar direkt, inte lika mycket krångel” 
(dotter) 

 
Några av informanterna anser att det var för lång väntan på beslut gällande avlösningen och 
ytterligare någon fick själv ta kontakt med handläggare för att få besked om 
biståndsbeslutet. 

”När jag ringde blev jag kopplad hit och dit. Skulle höra av sig, men fick själv ringa 
tillbaka och en annan handläggare godkände det” (dotter) 

 
Något som också tas upp är att det krävs mer planering och framförhållning för att få 
avlösning under en viss period, dvs. möjligheterna att boka in sig mer spontant har 
försämrats.  

”Svårare att få den vecka man önskar. Måste vara ute i god tid” (hustru) 
 

 
En av de två som istället upplever att kontaktvägarna blivit enklare och möjligheterna att få 
avlösning underlättats motiverar det så här:4  

 
”Bättre för mig som anhörig då jag innan inte kunde resa bort eftersom jag inte 
hade någon kontaktperson som kunde hjälpa till vid akuta händelser”  
(dotter) 

 

Drygt hälften av de 47 svarande har angett att nästa vistelse på någon av villorna redan är 
inbokad. Av de 18 informanter som kommenterat varför de inte bokat in en ny vistelse, 
framkommer att det hos flertalet inte finns något behov för tillfället och att de därför 
avvaktar med ny bokning.5 Flera förtydligar att det de behöver inte är kontinuerlig avlösning, 
utan snarare att kunna boka in vistelser spontant, när behov uppstår.  ”Vet ej när nästa 
behov blir. Det beror på mig när nästa avlastning behövs”, uttrycker t.ex. en hustru som fått 
avlösning i vården av maken på Villa Milbo. 

Drygt hälften av de anhöriga har själva någon gång bott på Villa Milbo. På frågan huruvida 
möjligheterna att bo där förändrats sedan biståndsbeslut infördes, svarar 13 att det inte är 
någon skillnad, medan 5 anser att det blivit svårare. Några har svarat att de inte har behov 

                                                           
4 Den andra som uppgett att det blivit lättare kan inte jämföra med 2012, eftersom informantens sambo inte 

vistats på Villa Milbo före införandet av biståndsbeslut. 
5 Samtliga 18 har enbart erfarenhet av Villa Milbo. Bland de 7 svarande som har erfarenhet även av Villa 

Brynäs, är antingen nästa vistelse där redan inbokad, eller så har den närstående under tiden fått en plats på ett 
särskilt boende.   
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av det för tillfället, och nämner att anledningen till att de vistats där tidigare var att de 
deltog i en temavecka, t.ex. strokevecka för anhöriga och närstående. 

 

De anhörigas synpunkter på verksamheten vid Villa Milbo  

I slutet av enkäten fanns två öppna frågor, där informanterna fick framföra sina åsikter om 
Villa Milbo/Villa Brynäs och om kommunens anhörigstöd i allmänhet. Upplever man att det 
är skillnad på det stöd man som anhörig och närstående får idag, jämfört med tidigare? 
35 av de 40 svarande som delgett sina synpunkter här har erfarenhet endast av Villa Milbo, 
och följande sammanfattande beskrivning avser den gruppen.6  

Det stora flertalet, 28 av 35, beskriver verksamheten vid Villa Milbo i mycket positiva 
ordalag. Hälften framhåller dessutom att själva verksamheten inte har förändrats, utan 
fortsatt håller en mycket god kvalitet. 

”Ingen skillnad. Villa Milbo är guld värt för oss anhöriga. Underbar personal, vackert 
boende. Hoppas det finns kvar när jag blir gammal” (dotter) 

 

”Nej, ingen skillnad. Samma personal som patienten känner till. Trevlig samvaro och 
härligt bemötande. Jag som maka har lätt att prata med personalen” (hustru) 

 

”Själva stödet vi får är och har varit på topp, alltså ingen förändring” (make) 
 

Fem av informanterna tar upp närvaron av sjuksköterska på Villa Milbo i sina öppna svar. 
Fyra av dessa är positiva till att en sådan nu finns på plats i verksamheten. 

”Jag uppskattar mycket tillgången till sjuksköterska. Har i övrigt ej märkt någon 
skillnad, personalen är som alltid helt enastående” (hustru) 

En av dem som kommenterar närvaron av sjuksköterska har en mer negativ erfarenhet. 
Hennes man fick en ”tyst” hjärtinfarkt när han vistades på Villa Milbo. Hon menar att tidigare 
skulle ambulans ha tillkallats direkt i ett sådant fall. Nu skulle istället en sjuksköterske-
bedömning först ske, vilket tog tid och på så vis fördröjde den anhöriges tillgång till rätt vård 
och behandling.  

Endast två informanter har synpunkter av mer negativ art på själva verksamheten vid Villa 
Milbo. En make uttrycker att ”det var bättre förr” och en hustru upplever att det är mindre 
personal nu än tidigare. Hon menar att pratstunderna inte längre är lika lugna och trygga, 

                                                           
6 Av de fem som har erfarenhet av Villa Brynäs beskriver två anhöriga verksamheten där i positiva ordalag. En 

uttrycker att stödet inte förändrats jämfört med tidigare, en att en veckas avlastning är för kort och en att hon 
bara provat avlösning två gånger, då hennes make är emot att vistas utanför hemmet. 
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och önskar därför att det blir mer personal på Villa Milbo. Annars finns också en risk att 
personalen blir stressad, menar hon.  

 

Stöd i annan form till de anhöriga 

Det finns flera andra typer av insatser från kommunen, som också kan fungera som stöd för 
den anhöriga i vården av en sjuk närstående. Av nedanstående figur framgår att drygt 70 % 
av de anhöriga har svarat att de eller den närstående har hemtjänst. 

 

 
Figur 5. Antal som har resp. inte har hemtjänstinsatser 
 
Cirka en femtedel av de närstående deltar i dagverksamhet (se Figur 6). Något fler, nämligen 
en knapp tredjedel av de anhöriga, har angett att de någon gång fått avlösning i hemmet. En 
dryg tredjedel har någon gång deltagit i aktiviteter på Anhörigcenter. 

 

 
Figur 6. Andra former av avlösning/stöd 
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Eftersom relativt få har erfarenhet av andra insatser som kan utgöra ett stöd för den 
anhöriga, får resultaten i Figur 7 tolkas med försiktighet. För alla tre stödformer gäller att en 
majoritet svarat att verksamheten utgör ett bra stöd. Avlösning i hemmet är den insats man 
uppskattar allra mest, medan relativt många, 5 av 14, inte anser att dagverksamhet utgör ett 
bra stöd för den anhöriga. Aktiviteter vid Anhörigcenter upplever 11 av 18 är ett bra stöd.  

Bland dem som valt att kommentera avlösning i hemmet (8 st) framgår att flera anser att 
den öppnar upp för att kunna uträtta ärenden och dylikt. Ett par anger att de inte behöver 
permanent avlösning utan bara i de situationer när de behöver lämna hemmet och den 
närstående inte kan lämnas ensam. En informant har kommenterat att han/hon föredrar 
avlösningsvistelse och en annan ser avlösning i hemmet som ett alternativ om det blir 
svårare att komma in på Villa Milbo.  

 

 

Figur 7. Upplevelser av huruvida övriga verksamheter utgör ett bra stöd. 

När det gäller dagverksamhet beskriver fyra anhöriga att stödet är positivt, eftersom det 
innebär sysselsättning och stimulans för den närstående och möjligheter att få egen tid för 
den anhörige. En har kommenterat att önskemålet är dagverksamhet på eftermiddagen 
istället och en annan att den inte passar den närstående på grund av nedsatt hörsel.  

När det slutligen gäller Anhörigcenter ger sex informanter uttryck för att det är en bra 
verksamhet. Där kan man få stöd av personer som förstår de problem som kan uppstå och 
man får träffa andra i samma situation. Personalen ger mycket stöd och empati och det är 
givande att få hjälp när man inte längre orkar. Ett par informanter anger att de är alltför 
trötta för att kunna delta i aktiviteterna där och för en annan är resvägen alltför lång. 
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Synpunkter på kommunens anhörigstöd generellt 

Några av informanterna har synpunkter på hur kommunens stöd till anhöriga generellt skulle 
kunna utvecklas. En av informanterna, en hustru, uttrycker önskemål om små lägenheter 
med tillgång till personal för den närstående, där det skulle finnas möjlighet att få vara lite 
mer privat och dit den anhöriga skulle kunna komma och gå som den själv vill. En annan 
uttrycker att det behövs fler ställen som Villa Milbo. Avlösning i hemmet efterfrågas av två 
informanter, varav en uttrycker önskemål om mer spontan avlösning, som kan ske med kort 
varsel och över helger. 

En av informanterna skriver att stödet till de anhöriga i Gävle nog är bättre än i många andra 
kommuner och ser Anhörigcenter som en viktig förmedlande länk i det arbetet. Hon känner 
dock osäkerhet kring att informationen om Anhörigcenter verkligen når fram till alla som har 
ett behov av att få kontakt.   

Önskemål om fler boenden för äldre uttrycks av några informanter i enkäten. Någon efter-
frågar kommunala hyresbostäder av typen trygghetsboenden som bemannas med personal. 
Ytterligare någon menar att genom fler stödinsatser i form av ökad tillgång till korttids-
boenden och särskilt boende, samt till hemtjänstpersonal, skulle anhörigvårdarnas arbets-
börda minskas.  

 
I vilken mån kan biståndsbeslutens utformning gagna lättillgänglighet och 
flexibilitet?  
 
De intervjuade nyckelpersonerna är överens om att processen fram till införandet av 
biståndsbeslut gick alldeles för fort, för att en ordentlig förberedelse skulle hinna ske. Man 
hann inte fundera igenom ordentligt hur t.ex. behov av sjukvård skulle tillgodoses, nu när 
det blev kommunens ansvar. Hur dokumentationen i verksamheten skulle utformas, t.ex. av 
icke-verkställda beviljade dagar, var inte heller klarlagt innan förändringen skedde. 
Handläggarchefen betonar framför allt behovet av utbildning för personalen vid Villa Milbo i 
vad det innebär att arbeta i en biståndsbedömd verksamhet. Cheferna inom Förebyggande 
enheten framhåller bristen på en dialog med handläggarsidan om hur beslut som gagnar 
flexibilitet, som kontrast till traditionella växelvårdsbeslut, skulle kunna utformas. 

I uppdragsbeskrivningen till projektet ”Anhörigavlösning Omvårdnad Gävle” beskrivs målet 
så här: ”att finna nya former för utförandet av biståndsbeslut som bygger på flexibilitet och 
lättillgänglighet för den enskilde kunden och den anhörige” (Gävle kommun, 2011-12-12). 
Tanken är helt i linje med Socialstyrelsens vägledning (2013), där man uppmuntrar kommun-
erna att se över sina riktlinjer för handläggning utifrån om de gagnar en flexibel utformning 
av insatser och okonventionella lösningar för att möta anhörigas behov. 

I rutinen för handläggning (Gävle kommun 2012-04-27, s 35) betonas möjligheten till 
flexibelt utnyttjande av de beviljade dagarna. Där står: ”En kund med beslut om t.ex. 8 dygn 
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per månad kan önska 2 dygn/vecka regelbundet, men kan lika gärna önska möjligheten att 
boka sig sporadiskt och flexibelt under 6 dygn en månad medan en annan månad kan 
kunden tillfälligt behöva 9 dygn...” Det betonas i rutinen också att kunden vissa månader helt 
kan avstå från att använda beviljade dagar. Först vid en långsiktigt förändrad frekvens, ska 
handläggaren revidera beslutet.  

Även om alltså flexibilitet betonas i rutinen för handläggning, nämns ingenting om möjlig-
heten att fatta beslut på halvårs-/ årsbasis, vilket torde ge ännu större möjligheter till 
flexibelt utnyttjande. 

Inför övergången till biståndsbeslut fanns en tanke om att 8 av de 10 platserna på Villa Milbo 
skulle vara vikta för spontana bokningar, medan 2 skulle vara reserverade för regelbundna 
avlösningar i form av växelvård. På Villa Brynäs skulle istället 9 platser användas för kontinu-
erliga beslut, och 1 för spontana bokningar. Detta uttrycktes vid samtal med uppdragschefen 
vid Omvårdnad Gävle (130114), och står även i slutrapporten från projektet ”Anhörigavlös-
ning” (Bengtsson 2012). Däremot finns denna viljeinriktning inte formaliserad i några 
riktlinjer eller rutiner för verksamheten, och vid intervjuerna med två biståndshandläggare 
framkommer att den inte är känd bland dem. 

 

Biståndsbeslut på månadsbasis dominerar 

Anna Bengtsson (2012) konstaterade i sin slutrapport om projektet att 56 % av bistånds-
besluten var inom intervallet 7-14 dagar per månad.7 Hon menade att sådana beslut kan 
likställas med traditionell växelvård. 

 
Tabell 1. Andel beslut som fattats med respektive tidsintervall8 

Period 120301 – 130228      N=215 
Typ av beslut Andel i % 
7 dagar/månad 28 
14 dagar/månad 21 
8-13 dagar/månad 12 
< 7 dagar/månad 17 
10-40 dagar/år   7 
Övriga intervall9 15 
 
 
Som framgår av Tabell 1 fortsatte biståndsbesluten inom intervallet 7-14 dagar per månad 
att dominera under perioden till och med sista februari 2013 (61 %). Vi kan dock inte hävda 
att alla dessa beslut är av traditionell växelvårdskaraktär. Dels har det visat sig att engångs-

                                                           
7 Avsåg 31 augusti 2012. 
8 Sammanställningen baseras på uppgifter som har erhållits genom systemförvaltaren vid Omvårdnad Gävle. 
9 Mindre än 10 dgr/år eller mer än 40 dgr/år, ggr per period, ggr per månad, ggr per 6 månader, ggr per vecka. 
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beslut inte kodas på något särskilt sätt i dokumentationssystemet, vilket gör att sådana kan 
dölja sig bland besluten fattade på månadsbasis.10 Dels kan det förekomma att handläggare 
signalerar till den anhöriga att även om beslutet är fattat på månadsbasis, finns möjligheten 
att flytta dagar mellan månader och boka in sig sporadiskt, så som det står i rutinen för 
handläggning. Dessutom skulle även beslut på mindre än 7 dagar per månad kunna vara av 
regelbunden karaktär, t.ex. en helg i månaden. 
 
Biståndsbeslut som är fattade med ett visst antal dagar per halvår/år torde ge anhöriga och 
närstående ännu större möjligheter att få avlösningsvistelser utifrån spontana behov och 
utifrån den aktuella situationen, genom att varken frekvensen eller vistelsens längd är 
angiven på förhand. Beslut på mellan 10 och 40 dagars avlösningsvistelse per år visar sig ha 
minskat avsevärt och utgör nu 7 %, att jämföra med förra mätningen då de utgjorde 34 % av 
besluten (Bengtsson, 2012).11 

 
Samordnaren vid Villa Milbo och cheferna inom Förebyggande verksamhet uttrycker kritik 
mot att handläggarna fattar beslut om traditionell växelvård, snarare än att ge utrymme för 
spontana bokningar. Tidigare var det inte möjligt att boka mer än en vistelse i taget, medan 
biståndsbesluten nu berättigar många anhöriga till att boka in vistelser för ett helt år framåt. 
Samordnaren framhåller att medan det tidigare pågick en löpande dialog mellan personalen 
vid Villa Milbo och den anhöriga angående utformning av anhörigstödet från gång till gång, 
uppfattar många anhöriga nu beslutet från handläggaren snarast som en ”ordination” för en 
lång tid framåt. Hon menar att många av besluten är fattade på fler dagar än vad kunden 
behöver. 
 
Även chefen för Förebyggande enheten menar att införandet av biståndsbeslut har inneburit 
att den anhöriga är mindre delaktig i att avgöra avlösningens omfattning. När en ”myndig-
hetsperson” nu talar om vilket behov den anhöriga har, så kan vissa frukta att om de inte 
nyttjar beslutet fullt ut, kan det leda till en bedömning att behovet inte finns. 
 

”Människor som får bestämma själva tar mycket mindre hjälp än de som blir 
bestämda åt…//.. Jag minns en anhörig som sa till mig: Men du, nu har vi blivit 
beviljade 14 dagar per månad och vi brukar ju åka till stugan på sommaren, måste 
vi vara hemma i sta´n då så hon kan vara på Villa Milbo?” (chef Förebyggande 
enheten) 

 
Om alla biståndsbeslut med kontinuitet skulle verkställas fullt ut, skulle de 10 platserna vid 
Villa Milbo inte räcka till, menar samordnaren. Det skulle inte heller finnas plats för ett enda 
engångsbesök, eller för akuta besök. I praktiken finns ändå visst utrymme att tillgodose 

                                                           
10 Telefonsamtal med handläggare och handläggarchef. 
11 För jämförbarhetens skull har endast besluten i intervallet 10-40 dgr/år inkluderats här. Tre beslut avsåg mer 

än 40 dgr/år, och om dessa räknas in utgör andelen beslut på årsbasis 8 %. 
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spontana behov, och väntetiden är cirka 3 veckor för kortare vistelser (upp till fem dygn) och 
4-6 veckor för längre vistelser.12 Att väntetiden inte är ännu längre beror på att många när-
stående och/eller anhöriga av olika skäl inte önskar eller kan nyttja så många dagar som de 
är beviljade. Det kan handla om att den närstående inte vill vara där alls eller inte så länge 
som det står i beslutet, eller om oförutsedda händelser som sjukhusvistelse mm.  
 
Chefen för biståndshandläggarna berättar att planerna från början var att det skulle bli 
10 avlösningsplatser till på Villa Milbo, men att det ströks någonstans på vägen. Då hade det 
varit lättare att kombinera platser för regelbunden avlösning med platser för mer spontana 
behov, menar hon. Som det är nu, upptar kunder som växlar de flesta platserna.  
 
Såväl handläggarchefen som de två intervjuade handläggarna menar att de flesta anhöriga 
vill ha ett beslut på regelbunden avlösning. Det finns några som är i behov av enstaka 
avlösningar, t.ex. för att den anhöriga ska göra en resa, men det är undantag. Ingen av 
handläggarna nämner möjligheten för kunden att använda dagar som beviljats på månads-
basis för att boka in sig sporadiskt, såsom det står i rutinen för handläggning. Istället har de i 
sina beslut om avlösningsvistelse utgått från att regelbundenhet är normen.  
 

”Om jag skriver att man ska ha 14 dygn per månad, då är ju det naturliga att det är 
två veckor hemma och två veckor borta” (biståndshandläggare) 
 

Ingen av handläggarna tar heller upp möjligheten för kunden att vissa månader helt avstå 
från att använda beviljade dagar, utan verkar förvänta sig att det totala antalet beviljade 
dygn också verkställs. I de fall där färre dagar verkställts än som beviljats, verkar den ena 
handläggaren utgå ifrån att det är verksamheten som styrt det, snarare än att det är 
kundens önskemål. 
 
  ”Sen även om man har sju dagar, så kanske man blir erbjuden fyra” 

(biståndshandläggare)  
 
 
Från beslut till verkställande 
 
Hur avspeglar sig då beslutens utformning i statistiken över de faktiska vistelserna vid Villa 
Milbo? Som framgår av Tabell 2, har antalet närstående som vistas på Villa Milbo minskat 
avsevärt sedan biståndsbeslut infördes. Omräknat i procent handlar det om en minskning 
med 28 %. I gengäld har vistelsetiden per person och år ökat.  
 
  

                                                           
12 Uppgift via e-post från samordnaren vid Villa Milbo 130523. 
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Tabell 2. Antal närstående och anhöriga som vistats på Villa Milbo före och efter förändringen, samt 
vistelsetid. 13 
 Före biståndsbeslut Efter biståndsbeslut 
Antal närstående 216 personer 155 personer 
Antal anhöriga 63 personer 22 personer14 
Vistelsetid per kund och år 14 dagar15 22 dagar 
Vistelsetid per kund och mån ingen uppgift   7 dagar 
 
 
Antalet anhöriga som vistas på Villa Milbo var redan tidigare betydligt mindre än antalet 
närstående. Efter att biståndsbeslut infördes, har antalet sjunkit kraftigt. 
 

Att vistelsetiden per kund har ökat, tyder på en förändring i riktning mot traditionell 
växelvård, men verksamheten kan knappast sägas domineras totalt av sådan. ”Genomsnitts-
kunden” vistas där 7 dagar/månad men totalt bara 22 dagar, dvs. ca tre ggr på ett år.  

Vad anser då kunderna själva om regelbunden kontra mer spontan avlösning? Bland dem 
som besvarade enkäten, framkom som nämnts att de flesta redan hade nästa vistelse 
inbokad. Av dem som inte hade det, visade sig den vanligaste anledningen vara att man har 
behov av spontan snarare än regelbunden avlösning. I nedanstående avsnitt presenterar vi 
vilka önskemål som framfördes av kunder när en handläggare intervjuade dem per telefon. 

 

Uppföljning av 25 kunder med beslut om avlösningsvistelse 

En av biståndshandläggarna vid Omvårdnad Gävle genomförde under våren 2013 telefon-
intervjuer med anhöriga, i syfte att följa upp deras beslut om avlösningsvistelser vid Villa 
Milbo och Villa Brynäs. Frågorna som hon ställde hade tagits fram i samråd med oss på FoU 
Välfärd. Handläggaren gjorde ett slumpvis urval om 48 personer bland de totalt 78 kunder 
som hade pågående beslut om avlösningsvistelse perioden mars-april 2013. Av dessa 48 kom 
23 personer av olika anledningar inte att ingå bland dem som intervjuades. De visade sig ha 
avlidit eller flyttat till särskilt boende, eller inte ha behov av vistelse. Några hade beslut som 
inte verkställts än. Andra avböjde att svara på frågor, hade svårigheter att kommunicera 
eller gick inte att nå. 
 
Totalt följde handläggaren upp 25 beslut. De anhöriga som fått avlösning är i 15 fall 
hustru/kvinnlig sambo, i 7 fall man/manlig sambo och i 2 fall dotter.  I de flesta fall 
                                                           
13 Antal anhöriga och närstående mätt under två 14-månadersperioder, 2011-01-01--2012-02-28 resp. 2012-03-

01- -2013-04-30. Sammanställningen baseras på uppgifter erhållna genom tjänsteman vid Anhörigcenter, 
systemförvaltare och ekonom vid Omvårdnad Gävle samt samordnaren vid Villa Milbo. 

14 Utifrån uppgift om en 12-månaders-period har antalet under en 14-månaders-period uppskattats. Två anhöriga 
hade biståndsbeslut, medan övriga var där ändå, tillsammans med sin närstående. 

15 Uppgiften hämtad från Bengtsson 2012, s 12. Observera att till ”kund” räknades då även anhöriga, medan för 
perioden efter biståndsbeslut gäller att endast närstående samt anhöriga med biståndsbeslut ingår. 
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intervjuades den anhöriga, men i två fall var det den närstående som besvarade frågorna 
och i två fall talade handläggaren med båda. 

I 21 av fallen utfördes anhörigavlösningen på Villa Milbo. För en närstående hade både Villa 
Milbo och Villa Brynäs varit aktuella och i ett fall enbart Villa Brynäs. I två fall framgick det 
inte av dokumentationen av intervjuerna, var den närstående vistats. 
 
Tabell 3: Anhörigas/närståendes upplevelser av väntetid innan beslutet verkställdes. 
Väntetid från biståndsbeslut till vistelse                      N=21                             
Ingen nämnvärd väntetid 16 
Väntat länge - eget/närståendes önskemål   2 
Väntat länge p.g.a. platsbrist   3 
 

Av Tabell 3 framgår att de allra flesta anhöriga/närstående inte upplevt någon nämnvärd 
väntetid för att få komma till någon av Villorna. Två önskade själva att få avvakta med 
verkställigheten, medan tre upplever att de fick vänta länge på grund av platsbrist. 
 
Tabell 4. Beviljade dagar i förhållande till verkställda dagar 
Överensstämmelse beviljade dagar -- verkställda dagar N=22                
Lika   7 
Färre verkställda dagar p.g.a. eget val 13 
Färre verkställda dagar p.g.a. platsbrist   1 
Fler verkställda dagar än beslutet   1 
 
Mer än hälften av de anhöriga/närstående har valt att inte utnyttja de beviljade dagarna fullt 
ut (Tabell 4). Orsaken är framförallt att den närstående inte vill vistas på Villa Milbo/Villa 
Brynäs i den omfattning som beslutet medger.  
 
Tabell 5. Anhörigas/närståendes uppfattning om avlösningens omfattning. 
Avlösningens omfattning i förhållande till behovet       N=24                                                                                                
Avlösningen har motsvarat behovet 16 
Behovet har varit större    1 
Behovet har varit större men närstående ville inte   5 
Behovet har varit mindre   2 
 

Av ovanstående tabell framgår att mer än hälften anser att omfattningen av avlösnings-
vistelserna motsvarat deras behov av avlösning. I sex fall uttrycker den anhöriga att han/hon 
upplevt ett större behov, men i fem av dessa har den närstående inte velat medverka till mer 
avlösning. I två fall upplevdes behovet som mindre än den faktiska omfattningen av 
vistelsen. 
  



22 
 

 
Tabell 6. Anhörigas/närståendes önskemål angående tillgänglighet till avlösning. 
Önskemål angående avlösningens utformning              N=21                                                                     
Förbokade tider 7 
Spontana tider 9 
Både förbokade och spontana tider 4 
Övrigt 1 
 
De som önskar att det fanns möjligheter att spontant få avlösning, är något fler än de som 
efterfrågar kontinuiteten med förbokade tider. Några uttrycker att det skulle finnas 
möjligheter till både och. I ett fall skilde sig den anhöriges och den närståendes önskemål, 
där den anhörige önskade att avlösningsvistelsen kunde ske mera spontant medan den 
närstående ville ha förbokade tider. 
 
Bland de som önskar mer spontan avlösning framhålls att man inte alltid vet när behovet 
uppstår, ett par har också provat att boka in spontant, men det har inte gått att ordna. Bland 
de som anser att förbokade tider är bäst har två kommenterat att de nu inte vet från gång 
till gång när det blir. 
 
Flera framhåller i detta sammanhang att de vill vistas tillsammans, bland annat för att det då 
blir lättare att motivera den närstående. 
 

”Närstående vill inte åka om inte anhörig får åka med” 
 
Tabell 7. Anhörigas syn på vistelsens omfattning. 
Behov av antal dagar – lika eller olika från gång till gång   N=17                                                                                                                                                            
Lika från gång till gång, samma antal dagar           5 
Skiftande från gång till gång, varierat antal dagar          12 
 

Av ovanstående tabell framgår att merparten av de som besvarat frågan upplever ett 
varierat behov av avlösning, mätt i antal dagar vid avlösningstillfällena.  För fem är behovet 
likartat och önskemålet att avlösningen skall bestå av samma antal dagar varje gång. 
 

”3-4 dagar ibland, ibland 1 v beroende på anhörigs egna aktiviteter” 
 
En fråga gällde om den anhörige/närstående hade någon annan typ av stöd från kommunen, 
utöver avlösningsvistelse. Av de 21 som besvarat frågan har 15 andra stödinsatser. Av Tabell 
8 framgår vilken typ av insatser som avsågs. 
 

Tabell 8. Andra former av stöd från kommunen, utöver avlösningsvistelse. 
Andra former av stödinsatser                                            N=21 
Hemtjänst 10 
Dagverksamhet   2 
Både hemtjänst och dagverksamhet   3 
Inga andra insatser   6 
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Den vanligaste stödinsatsen utöver avlösningsvistelse är hemtjänst, som 13 av 21 nyttjar. 
I fem fall deltar den närstående i dagverksamhet.  
 
Nio av de 15 som har andra former av avlösning, har också besvarat frågan om de anser att 
det stödet täcker behovet. Fem av de nio anser att så är fallet medan två behöver mer 
insatser och två är tveksamma (vet ej).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta anhöriga anser att antalet verkställda 
dagar motsvarat deras behov, trots att omfattningen i de flesta fall varit färre än antalet 
beviljade dagar. Flera berättar att de själva upplever ett större behov, men att den 
närstående inte vill vara borta från hemmet så mycket som beslutet medger. Att få vistas 
tillsammans, både anhörig och närstående, framhåller flera är ett bra sätt att motivera den 
närstående. En majoritet uttrycker att de föredrar att kunna boka in sig spontant och 
dessutom kunna vistas där olika antal dagar från gång till gång, utifrån ett skiftande behov. 

 
Motivationsarbete och personkontinuitet – A och O i anhörigstödet 
 
Avlösning i hemmet 
 
I samband med att biståndsbeslut infördes på Villa Milbo, avskaffades också möjligheten att 
få kostnadsfri, icke-biståndsbedömd avlösning i hemmet genom två anhörigstödjare som 
utgick från Anhörigcenter.16 Denna möjlighet hade funnits parallellt med traditionell, 
biståndsbedömd avlösning i hemmet genom hemtjänstpersonal. De båda anhörigstödjarna 
gjorde framför allt tillfälliga avlösningar, och det motiverande inslaget var stort. T.ex. kunde 
man locka till att åka ut till Villa Milbo för att fika, för att senare kanske byta avlösningen i 
hemmet mot att den närstående var daggäst där, och därefter prova på att övernatta. 
Kunder som däremot hade behov av fast avlösning, kanske några timmar varje vecka för att 
gå på någon utbildning, hänvisades istället till avlösning genom hemtjänsten. 

”Avlösningen i hemmet syftade mycket till att få de anhöriga att förstå att man 
behöver vila… För vi ser så oerhört tydligt att man så snabbt går in i symbios med 
den som är sjuk, så till slut särskiljer man inte om man är frisk eller sjuk eller om 
man vårdar eller om man har rätt att ha egen tid…” (chef Förebyggande enheten) 

Såväl den intervjuade anhörigstödjaren, som en av biståndshandläggarna, framhåller att det 
var mycket lättare att få till den värdefulla personkontinuiteten, när avlösningen gjordes av 
ett par få anhörigstödjare som byggde upp en relation med den närstående. Handläggaren 
menar också att fördelen med att anhörigstödjarna står för avlösningen i hemmet är att de 
då kommer i kontakt tidigt med den anhöriga, och kan avisera behov av annat stöd. Hon 
tycker att man borde ha behållit verksamheten, men att kunderna kanske skulle kunna 

                                                           
16 Ibland gick också personal från Villa Milbo in som anhörigstödjare i hemmet. 
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betala en avgift. Som det är nu, måste man ”dra igång hela proceduren med ansöknings-
förfarande”, även om det så gäller bara en dags avlösning. 

”Det är oerhört många som har ett sån´t otroligt ansvar runt sina närstående, så på nåt vis 
borde det finnas en enkelhet i det. För det är jobbigt att ha all den här omsorgen, omvård-
naden och omtanken om en person, och så ska man dessutom ha kontakt med alla möjliga 
för att få nå´n sorts avlastning” (handläggare) 

 
Vilka bilder ger man från handläggarsidan respektive anhörigstödet av varandra? 
 
Båda intervjuade handläggare poängterar att Anhörigcenter är en viktig part när det gäller 
att signalera behov av stöd hos anhöriga.  

”Det är ju inte ovanligt att Anhörigstöd hör av sig till oss och säger att nu har jag 
pratat med den och den och de kanske har det jobbigt. Då försöker jag ta mig dit 
fort, för… jag tror att man som anhörig håller tillbaka så mycket, så länge, så till slut 
så brister det…och man vill ju hinna dit innan det händer nånting ” (handläggare) 

 
Handläggarna tar också upp att de ofta informerar om Anhörigcenter vid hembesök. De 
uppmanar anhöriga att gå dit och fika och titta, få en mjukstart. Ibland ber de att få kontakta 
Anhörigcenter, så att man därifrån i sin tur kan kontakta den anhöriga. 

 
Av intervjuerna med cheferna vid Förebyggande enheten samt samordnarna vid Villorna, 
framgår att man har en bild av handläggningen som byråkratisk och försvårande. Samord-
naren vid Villa Brynäs framhåller att för många kunder är det ett stort steg att få in en 
myndighetsperson, en handläggare, i sitt hem. ”Inte i mitt hem, säger de ofta”, berättar hon.  

Å andra sidan berättar samordnaren vid Villa Milbo i ett annat sammanhang att anhörig-
stödjarna tidigare kunde erbjuda sig att vara med vid ett möte med biståndshandläggare, 
som en del i det motiverande arbetet gentemot närstående och anhöriga att ta emot mer 
hjälp, när Villa Milbo inte längre räckte. Inte sällan resulterade det i t.ex. dagverksamhet 
eller särskilt boende för den närstående.  

Anhörigstödjaren upplever att det var lättare förr när hon kom i kontakt med en familj som 
var lite i kris. Då kunde hon ringa direkt till Villa Milbo och höra om det fanns någon ledig 
plats och bistå med att kunden kom dit, åtminstone för ett besök, tämligen omgående. Idag 
behöver hon antingen be anhörig/närstående att kontakta biståndshandläggare eller själv 
förmedla ett kontaktbehov. Därefter tar handläggaren kontakt med den anhörige/kunden 
och bokar hembesök. Anhörigstödjaren upplever en rundgång, som ibland inneburit att den 
anhörige valt att avvakta eller avstå. 
 
Såväl samordnaren vid Villa Milbo som cheferna vid Förebyggande enheten poängterar att 
det anhörigstödjande arbetet tidigare bestod av olika delar i en kedja. Motivationsarbetet 
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var centralt, och först när man lärt känna anhörig och närstående föreslog man olika 
insatser, som informationsträffar, individuella samtal, avlösning i hemmet eller på 
Anhörigcenter. Tidigast efter några månaders kontakt kunde en vistelse på Villa Milbo bli 
aktuell, men var långtifrån självklar. De menar att situationen nu är en helt annan, då 
biståndshandläggarna ofta träffar den anhöriga en gång och genast kan bevilja ett ganska 
stort antal dagar, kanske sju eller rentav 14. Inget kunskapsunderlag kring den anhörigas 
situation inhämtas från t.ex. anhörigstödjarna, innan beslutet fattas. 

Handläggarchefen däremot uttrycker att det var tidigare, innan biståndsbeslut infördes, som 
problemet var just att man gick direkt på dygnet-runt-vård som en anhörigstödjande insats. 
Hon menar att det fanns så mycket annat som man skulle kunnat börja med, t.ex. föreläs-
ningar och information om vart man kan vända sig för att få avlösning på annat sätt. 

Bilden av att gå ”pang på” omfattande beslut om avlösningsvistelse, bekräftas inte riktigt i de 
båda handläggarintervjuerna. Visserligen berättar båda att de ofta försöker motivera den 
anhöriga till att åtminstone ta sju dagar, även om han/hon själv säger ”ett par dagar”. 
Handläggarna menar att de vet av erfarenhet att man inte hinner mer än landa på ett par 
dagar, och att först därefter börjar återhämtningen när man är nedgången. Men det som 
framkommer är att handläggarna arbetar motiverande och försöker lirka fram en beredskap 
hos den anhöriga att ta emot stöd, något som ofta tar tid. 

”Man försöker och känner efter och man försöker.. Man måste låta dem [de 
anhöriga] på nå´t vis styra det här, för det är så mycket jobbiga saker för dem…” 
(handläggare) 

”Man sår ett frö och det kanske tar någon månad från det att man har haft det här 
samtalet, så hör de av sig själva och säger att nu kanske jag måste ha…” 
(handläggare) 

Handläggarna erbjuder också andra insatser, t.ex. dagverksamhet, avlösning i hemmet eller 
hemtjänst, som kan vara mindre ingripande för den enskilde.  

 
Motivationsarbete – en grannlaga och tidskrävande uppgift 
 
En av de intervjuade handläggarna uttrycker att många anhöriga som vårdat sin make/maka 
under lång tid, inte själva inser att de inte orkar. Det är svårt att övertala dem att ta emot 
stöd och ”lämna bort” sin närstående. Den andra handläggaren tar upp hur anhöriga kan 
uppleva att de förråder sin närstående, genom att berätta för någon utomstående om hur 
ansträngande tillvaron blivit. Ofta finns det större svårigheter än man som anhörig visar, 
menar hon. Inte sällan är det svårt för handläggaren att riktigt få fram vad för stöd den 
anhöriga vill ha och behöver.  
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I Socialstyrelsens Meddelandeblad (2010, s 4) tar man upp vikten av ett motiverande arbete, 
och beskriver att ett första steg kan vara att ”stötta den anhöriga i att hävda sitt behov av 
vila och egen tid”. Man framhåller också att den närstående bör få hjälp och stöd för att 
förstå och acceptera att den anhöriga behöver någon form av avlösning. Forskaren Marianne 
Winqvist (2010, s 115) lyfter fram att en viktig del i ett individuellt anpassat anhörigstöd är 
det relationsskapande arbetet. Det krävs en hel del tid i enskilda samtal för att den anhöriga 
ska få förtroende för och vilja ta emot stödinsatser, menar hon.  

Samordnaren vid Villa Milbo beklagar att möjligheterna för personalen att arbeta motiver-
ande har försämrats sedan biståndsbeslut infördes. Tidigare bodde t.ex. nästan alltid den 
anhöriga och närstående tillsammans den första natten på Villa Milbo, vilket var ett viktigt 
första steg i att bygga upp ett förtroende. Nu förväntas man egentligen ”bara utföra 
uppdraget”. Vissa motiverande inslag utför man ändå, som att bjuda dit dem som tvekar att 
utnyttja sitt biståndsbeslut på en fika åtminstone, eller ringa till dem som inte hörts av sedan 
den senaste vistelsen, för att höra hur de mår. Att skapa en relation och ge trygghet är en 
förutsättning för att såväl anhörig som närstående ska vilja få beslutet verkställt.  

Frågan är vilket utrymme en biståndshandläggare har att ägna sig åt motivationsarbete 
gentemot såväl anhörig som närstående? De har många ärenden i genomsnitt (våra 
intervjuade handläggare hade cirka 150 pågående ärenden) och i dessa måste de ju först och 
främst se till den närståendes behov och värna hans/hennes rätt till bistånd. Att försöka få 
honom/henne att acceptera en anhörigs behov av avlösning, kan knappast vara en primär 
uppgift. 

Det finns en uppenbar risk att det motiverande arbetet gentemot närstående och anhöriga 
har minskat, som en följd av införandet av biståndsbeslut för såväl avlösningsvistelser som 
avlösning i hemmet. Handläggarna kan inte prioritera det tidsmässigt, personalen vid Villa 
Milbo förväntas inte ägna sig åt det längre, och anhörigstödjarna utför inte längre avlösning i 
hemmet. Med hjälp av mer motivationsarbete skulle troligen skillnaden mellan antalet 
beviljade och verkställda dagar ha varit mindre, t.ex. i de 25 fall som handläggaren följde upp 
per telefon.  

Den glesa uppföljningen från handläggarnas sida är också ett problem i sammanhanget. En 
av de intervjuade handläggarna säger att handläggarna följer upp besluten en gång per år. 
Då ser de hur många av de beviljade dagarna som är verkställda, och undersöker om 
behovet fortfarande finns. Mycket hinner hända under ett år, och det är tveksamt om ett 
flexibelt och individualiserat anhörigstöd kan uppnås med så gles uppföljning.17 
Samordnaren vid Villa Milbo berättar att man tidigare hade en rutin att kontakta anhörig för 
uppföljning varannan månad, om man inte hört ifrån honom eller henne tidigare.  
                                                           
17 Det har dessutom framkommit att vissa beslut inte följts upp ens efter ett år. Kring dessa har det uppstått 
oklarheter, då det på vissa kunders egna beslut kan stå att det gäller tills vidare, men i systemet framgår att 
beslutet löpt ut. Hur samordnaren ska hantera situationer där sådana kunder ringer och vill boka in sig, är inte 
klarlagt. Handläggarchefen har nu påtalat för alla handläggare att de måste se över beslut om avlösning som löpt 
ut.  
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Förändrad målgrupp – en sammanfattande beskrivning  
 
Hur har då målgruppen som vistas på Villa Milbo förändrats sedan biståndsbeslut infördes? 
 

• Målgruppen är mindre. Inkluderar vi både närstående och anhöriga, har målgruppen 
minskat med knappt 40 %.18 Ser vi bara till gruppen närstående, har den minskat 
med knappt 30 %. I gengäld har vistelsernas längd och frekvens per person ökat. 

• En större andel har stora omvårdnadsbehov.19 Men skillnaden gentemot tiden före 
motsvarar ändå inte bilden av att det då var i stort sett friska personer. När 216 
personer i den tidigare målgruppen följdes upp cirka ett och ett halvt år efter att de 
vistats på Villa Milbo, visade sig en tredjedel redan ha avlidit och en fjärdedel ha 
kommit till särskilt boende. Även mätt i behov av hemtjänst är skillnaden inte så 
stor. Bland 25 slumpvis utvalda närstående som vistades vid Villa Milbo under 2011 
hade 12 hemtjänst, dvs. ca hälften. Av 21 i den nuvarande målgruppen (våren 2013) 
hade 13, dvs. ca 60 %, hemtjänst.20  

• Målgruppen domineras alltmer av sammanboende anhöriga. Bland 25 slumpvis 
utvalda anhöriga i den nuvarande målgruppen är endast 2 barn (8 %), resten är 
sambo/make/maka. I den grupp som har erfarenhet av Villa Milbo såväl före som 
efter förändringen är ca 20 % barn. 

 
Sammantaget är vårt intryck att själva kärnan i målgruppen inte har förändrats. Det 
handlade tidigare såväl som nu framför allt om sammanboende anhöriga, med stora behov 
av avlösning, och där ett särskilt boende för den närstående ännu inte är aktuellt. En 
minoritet av anhöriga i den tidigare målgruppen, vilka befann sig utanför denna kärna, hade 
mindre av daglig omsorg om den närstående. Såväl handläggarna som cheferna vid 
Förebyggande verksamhet ger exempel i stil med en dotter boende i Uppsala som dagligen 
ringde sin mamma, och där mamman fick komma till Villa Milbo när dottern var bortrest.  
 
När biståndsbeslut infördes, hörde några av barnen till närstående av sig till handläggarna 
och undrade om möjligheterna till fortsatta vistelser för deras föräldrar. Av rutinen för 
handläggning (Gävle kommun 2012-04-27, s 35) framgår att avlösningsvistelse beviljas till 
”personer som bor med anhörig och/eller vårdas av anhörig.” Båda intervjuade handläggare 
påpekar att man normalt sett bara beviljas avlösning om man bor ihop. Samtidigt kan man 
inte på förhand definiera bort döttrar och söner från rätten till avlösning. Om man som 
dotter eller son bistår sin förälder dagligen, så kan man beviljas avlösning, säger båda.  
 
I dagens målgrupp på Villa Milbo finns i gengäld fall där närstående är så långt gångna i sitt 
omvårdnadsbehov, att ett särskilt boende är aktuellt redan när avlösningsvistelserna 
påbörjas. Samordnarna vid Villa Milbo och Villa Brynäs berättar att flera kunder provar bara 

                                                           
18 Se Tabell 2. 
19 Den regelbundna avlösning som tidigare fanns på Flemminggården (för personer med demenssjukdom) och  

Bergmästargården fördes över till Villa Milbo och Villa Brynäs i samband med att verksamheten förändrades. 
Detta kan ha bidragit till att andelen med större omvårdnadsbehov och behov av mer regelbunden avlösning 
ökade. 

20 Uppgifter framtagna med hjälp av handläggare. 
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en eller två gånger, och sedan blir det i alla fall särskilt boende. Samordnarna uttrycker 
farhågor om att avlösningsvistelsen då bidrar till att förlänga en krissituation, snarare än till 
att höja livskvalitén därhemma.  

Avslutande reflektioner 

Vilken målgruppen för avlösningsvistelser ska vara, behöver definieras tydligare. Tidigare var 
det förebyggande perspektivet centralt, och närstående med stora omvårdnadsbehov 
hänvisades till andra insatser. Idag finns flera exempel på närstående där ett särskilt boende 
hunnit bli aktuellt. Vår bedömning är att det förebyggande perspektivet bör kvarstå, då det 
är en grundläggande beståndsdel i anhörigstödet. Skulle grupper med allra störst omvård-
nadsbehov prioriteras fullt ut, skulle vi möjligen nå ett scenario där Villa Milbo blivit ett 
hospice, vilket knappast kan vara meningen när kärnuppdraget är anhörigavlösning. 

Huruvida det förebyggande arbetet skall finnas med som målsättning för verksamheten vid 
Villa Milbo, är dock i slutänden en politisk fråga. Om svaret på frågan är ja, är det viktigt att 
man från politiskt- och förvaltningsledningshåll tydliggör detta för hela organisationen, för 
att alla berörda skall få samma bild av uppdraget. Man kan i så fall överväga en förenklad 
handläggningsprocess för anhörigstödet. 

 

Att tydliggöra varandras perspektiv och det gemensamma uppdraget 

De intervjuade företrädarna för de olika verksamheter som behöver samverka för att få 
tillstånd ett välfungerande anhörigstöd, vittnar om ett bristande samverkansklimat. Något 
som bidragit till detta, är att man hade alltför kort tid på sig att förbereda förändringen till 
en biståndsbedömd verksamhet. I och med att myndighetsutövningen infördes, gavs nya 
förutsättningar och villkor. Handläggarchefen vittar om bristande kunskaper och förståelse 
för regler för handläggning och dokumentation. Utförarna uttrycker att det förebyggande 
perspektivet och flexibiliteten tappats bort och pekar på att anhöriga upplever förändringen 
som krånglig och byråkratisk. Parterna har olika synsätt på hur avlösningen bör utformas när 
det gäller t.ex. kontinuitet kontra spontanitet. Mycket talar för att båda har rätt utifrån sina 
olika perspektiv! Mycket talar också för att diskussion och dialog kring de ändrade 
förutsättningarna, borde ha fått ett större utrymme innan förändringen sjösattes.   
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Det finns flera områden som parterna gemensamt skulle behöva klargöra, t.ex.: 

1) Vad är det gemensamma uppdraget och hur ser uppdraget ut för var och en? 

2) Vilka rutiner för samverkan mellan handläggare, Anhörigcenter och Villa Milbo skall finnas 
för att uppfylla uppdraget? Hur tillvaratas allas kunskaper och kompetenser på bästa sätt 
och hur samordnas insatserna? 

3) Hur ska uppföljning, återrapportering och dokumentation ske? 

4) En viktig faktor för om uppdraget att både erbjuda flexibel och kontinuerlig avlösning skall 
gå att verkställa är tillgången på platser. Beräkningar som verksamheten gjort tyder på att 
det saknas ca 10 platser, om alla beslut skall verkställas inom en rimlig tid. Vad skall i en 
sådan situation prioriteras och vad är alternativet för de behov som därmed inte kan 
tillgodoses på Villa Milbo? 

Svårt att vrida klockan tillbaka 

Var det då bättre förr, innan biståndsbeslut infördes? Ser vi till möjligheterna att tillgodose 
ett förebyggande, flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd, pekar flera faktorer i den 
riktningen. Personalen vid Anhörigcenter och Villa Milbo hade tillsammans många olika 
”tårtbitar” att erbjuda anhöriga i behov av stöd, och kunde på ett mycket flexibelt sätt 
kombinera dessa olika delar och utforma individuella lösningar. Man hade god kunskap i och 
stort utrymme att arbeta motiverande, och möjligheterna till detta förstärktes ytterligare 
genom den avlösning i hemmet som anhörigstödjare då utförde. Verksamheten var känd för 
sin goda kvalité och många personalgrupper inom såväl landstinget som kommunerna hörde 
av sig för att aktualisera behov hos anhöriga. Man arbetade aktivt med att nå ut till en bred 
målgrupp, även dem som inte hade sökt något bistånd från kommunen än. Att man når ut till 
fler anhörigvårdare om stödet samordnas inom speciella funktioner, än om kanalerna ”bara” 
leder genom traditionell biståndsbedömning, framgår bl a i en tillsynsrapport från 
Länsstyrelsen i Kronobergs län (citerad i Winqvist 2010, s 121). 

I och med att Socialstyrelsen förtydligat kravet på biståndsbeslut för individuellt utformade 
insatser som avlösning, leder dock knappast någon väg tillbaka till en icke-biståndsbedömd 
verksamhet. Det finns naturligtvis också fördelar med att biståndsbeslut införts. En handlar 

LäI Anhörigstöd LäI Biståndshand-
läggning  

LäLäge CI 
          = nya 
förutsättningar 
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om att handläggarna får bättre möjligheter till ett helhetsperspektiv, där insatser till såväl 
den närstående som den anhöriga ingår. En annan handlar om ökad rättsäkerhet och att  
verksamheten omfattas av regelverk  som har till syfte att säkra kvaliteten, t.ex. Lex Sara, Lex 
Maria, dokumentationsskyldighet och socialstyrelsens tillsyn. Likaså får kunden tillgång till 
HSL-insatser och avgifterna ingår i Max-taxan.  

 En väl fungerande uppföljning från handläggarnas sida bidrar till att säkerställa att anhöriga 
och närstående får sina behov av avlösning tillgodosedda. 

Utvecklingsvägar – tillvarata kompetens samt gagna flexibilitet och personkontinuitet 

I Socialstyrelsens Meddelandeblad (2010) lyfts fram att biståndshandläggarna behöver 
mycket kunskap om den anhörigas situation, för att kunna erbjuda lämpliga insatser. Vår 
studie tyder på att anhörigstödjarnas kompetens och kunskap om anhörigas situation kan 
tas tillvara i större utsträckning i biståndsutredningen. Handläggarna skulle oftare kunna 
inhämta underlag från anhörigstödjarna, eller lotsa anhöriga till dessa för information och 
motiverande samtal, innan man avgör vilken/vilka insatser som ska sättas in. 

I studien har framkommit att många anhöriga efterlyser möjligheten till ett mera flexibelt 
nyttjande av platserna på Villa Milbo, medan andra vill ha kontinuerlig avlösning med 
bestämda tidsintervall. Den optimala lösningen är att anhöriga ges möjligheter att välja 
huruvida man vill ha kontinuerlig avlösning eller spontanavlösning. För att möjliggöra mer 
spontanavlösning, skulle fler beslut kunna omfatta ett visst antal dagar per halvår eller år, 
som får verkställas i samråd med utföraren.  

Det har också framkommit att anhöriga kan känna en viss rädsla för att biståndsbeslutet skall 
ändras till ett mindre antal dagar, om de inte har kunnat utnyttja avlösningen i den omfatt-
ning som beviljats. En ofta förekommande orsak till att den situationen uppstår är att 
närstående inte vill medverka, snarare än att den anhöriges behov skulle ha ändrats. Det kan 
därför vara viktigt att, istället för att ändra beslutet, öka motivationsinsatserna gentemot 
den närstående. 

Vår bedömning är att anhöriga fortsatt bör få vistas vid Villa Milbo tillsammans med sin 
närstående, om de så önskar. Den möjligheten är en viktig del i ett flexibelt och individuellt 
utformat stöd, och underlättar dessutom det motiverande arbetet. 

Även dokumentationen av beslutets utformning och kommuniceringen av detsamma till 
utföraren, kan utvecklas. Engångsbeslut borde kategoriseras på ett enhetligt sätt och när en 
viss frekvens är angiven, t.ex. 14 dagar per månad, borde det tydligt framgå om det rör sig 
om traditionell växelvård eller om kunden önskar få boka in sig sporadiskt och flytta dagar 
mellan månader. 

Avlösningen i hemmet kan utvecklas så att den i högre grad präglas av flexibilitet, lättillgäng-
lighet, personkontinuitet och motiverande inslag. Om vi ser till övriga kommuner i länet, 
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visar det sig att de allra flesta har fri, icke-biståndsbedömd avlösning i hemmet. Oftast 
handlar det om ett begränsat antal timmar (mellan 10 och 16) per månad. Man skulle kunna 
tänka sig antingen samma modell för Gävle, eller en förenklad handläggning med ett ram-
beslut om ett visst antal timmar per månad, som kan utnyttjas flexibelt. Upprättade kriterier 
för spontanavlösning i hemmet, som är kända av alla berörda, kan också öppna upp för att 
beslut om avlösning i akuta situationer kan fattas i efterhand. 

Avlösarnas uppdrag att arbeta utifrån ett anhörigperspektiv talar för att avlösning i hemmet 
koncentreras och organiseras inom Anhörigcenter, där stöd och fortbildningsinsatser tydligt 
har detta perspektiv. Det är dock viktigt att alla kunder med behov av avlösning, oavsett 
bostadsort inom kommunen, kan nås av insatserna på samma villkor.  

Enligt uppgift från uppdragschefen arbetar idag motsvarande ca 7 årsarbetare inom hem-
tjänsten med avlösning i hemmet. Om motsvarande resurser skulle flyttas över till 
Anhörigcenter, kunde man överväga att utföra även den planerade, regelbundna avlös-
ningen där. I annat fall skulle den regelbundna avlösningen kunna organiseras ihop med 
hemtjänsten, men även här vore det bra att försöka tillgodose personalkontinuiteten och 
anhörigperspektivet i så hög utsträckning som möjligt. Idag väljer kunden utförare enligt LOV  
för hemtjänstinsatser. Om avlösning i hemmet skulle utgå från en kommungemensam enhet 
kan detta medföra att kunderna får flera kontaktytor, om de också har hemtjänst.  

Om Omvårdnad Gävle väljer att ha ett mer preventivt förhållningssätt när det gäller 
anhörigavlösning innebär det att den målgrupp som idag finns på Villa Milbo, och som har 
stora och omfattande behov, måste erbjudas andra alternativ i tillräcklig omfattning. Om 
olika behov skall konkurrera om samma platser, blir det naturligt att prioritera de som har 
det största behovet och då blir det svårt att hävda ett mer preventivt förhållningssätt.  Var 
skall i så fall de med stora och omfattande behov erbjudas plats? 
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Sammanfattning 
Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem. En av orsakerna är att sjuka äldre får 

minskad hunger och aptit som i sin tur medför minskat energi- och näringsintag. Nattfastan 

är tiden mellan kvällens sista intag av energi och näring till påföljande dags första intag. För 

att förebygga undernäring bör inte nattfastans längd överstiga 11 timmar. På Gävles särskilda 

boenden för äldre är målet att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar ofrivilligt. Nattfastan 

mäts tre gånger per år som ett kvalitetsmått i nutritionsarbetet.  

 

Med en svarsfrekvens på 94 % visar resultatet i Augusti 2014 att 79 % av kunderna har 

erbjudits en nattfasta som är 11 timmar eller kortare. Detta är en försämring sedan november 

2013 då 83 % erbjöds en adekvat nattfasta, men en förbättring sedan April 2014. Med ett 

uppsatt effektmål av en erbjuden nattfasta ≤ 11 timmar på 92 % har Gävle kommuns 

särskilda boenden för äldre inte nått målsättningen ännu. 

 

För nästan en femtedel av våra kunder är nattfastan fortsatt för lång. Försämringen av 

resultatet kan vara påverkat av den förändring som genomfördes i April då alla avdelningar 

registrerade nattfastan i tre nätter istället för en natt. Även har det framkommit vid 

uppföljning att det förekommer felregistreringar då informationen on nattfastemätningarna 

inte varit tillräckliga. För att uppnå målsättningen behöver arbetet fortsätta med att belysa 

riskerna med en för lång nattfasta och lyfta fram de goda exempel som vi har i 

verksamheterna. Det är fortsatt viktigt att verksamhetsansvarig identifierar både 

verksamhetens framgång eller vad som kan vara orsaken att nattfastan är för lång. Därefter 

identifiera vilka avdelningar som inte når målsättningen och lägga upp en åtgärds- och 

uppföljningsplan.  

 

Förslag på frågeställningar för att upprätta en åtgärdsplan: 

- Vad är framgången eller problemen för oss att uppnå målsättningen? 

- Hur kan vi ge förutsättningar så att ingen person har en nattfasta som överskrider 11 

timmar ofrivilligt? 

- Vad kan vi göra för att underlätta för medarbetarna att erbjuda något utöver ordinarie 

måltider? 

- Hur följer vi upp arbetet med att minska nattfastan? 

 

  



 
 

Bakgrund 
Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem (1). En av orsakerna är minskad hunger 

och aptit hos sjuka äldre som i sin tur medför svårigheter att tillgodose energi- och 

näringsbehovet under dagens ordinarie måltider. Genom att sprida måltiderna jämt över 

dygnet och minska nattfastan skapas bättre förutsättningar att öka energi- och näringsintaget 

och förebygga undernäring (2, 3). Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens 

sista intag av mat till påföljande dags första intag av mat. Socialstyrelsen använder 

nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser och rekommenderar att 

nattfastans längd inte bör överstiga 11 timmar. Denna rekommendation bygger på olika 

undersökningar som visar att en spridning av 5-6 måltider över en större del av dagen, som 

resulterar i en nattfasta på 11 timmar eller mindre, ger en ökad förutsättning för äldre 

och/eller sjuka i vård och omsorg att få ett fullgott energi- och näringsintag. En kortare 

nattfasta gynnar sårläkning, förebygger undernäring, minskar risken för fall och kan ge ökad 

livskvalitet. 

Målsättning 
Nattfastan är en kvalitetsuppföljning i ledet att minska undernäringen i Gävle kommuns 

särskilda boenden för äldre (säbo).  Målet är att nattfastan inte ska överstiga elva timmar 

ofrivilligt. Detta skall uppnås genom att erbjuda en måltidsordning så att ingen ofrivilligt ska 

få en nattfasta som överskrider 11 timmar.  

Effektmål 

Den mätbara målsättningen är att 92 % av kunderna ska erbjudas en nattfasta som inte 

överskrider 11 timmar. Effektmålet inräknar både den faktiska nattfastan och om kunden 

blivit erbjuden något men tackat nej. De resterande 8 % exkluderas med hänvisning till att 

vissa kunder befinner sig i sent palliativt skede, har ett BMI över 35 och god aptit eller tydligt 

har avböjt sig att bli erbjuden något att äta eller dricka under natten. 

Syfte  
Syftet med nattfastemätningarna är; 

 att förebygga och behandla undernäring genom att identifiera ofrivilligt lång nattfasta 

hos kunder som lider av eller har risk för undernäring. 

 att identifiera brister i rutiner som orsaker att nattfastan överskrider 11 timmar 

ofrivilligt. 

Metod 
Nattfastan mäts rutinmässigt tre gånger per år på Gävle kommuns Säbo under en bestämd 

tidsperiod. Mätningarna genomförs på avsedd blankett, ”mätning av nattfastan” (bilaga 1). 

Både den faktiska nattfastan och den erbjudna nattfastan registreras. Den faktiska nattfastan 

avser den längsta tiden från att en kund intagit något att äta eller dricka tills att 

vederbörande åter intar något. Den erbjudna nattfastan mäts på samma sätt, men tar även 

hänsyn till om kunden erbjudits något men tackat nej.  Mätningarna påbörjas kl 17.00 och 



 
 

avslutas kl 11.00 påföljande dag. När en kund tackar ja till det som erbjudits dokumenteras 

det med ett kryss (X) och om en kund tackar nej antecknas det med ett streck (-).  

Kvällspersonal, nattpersonal och morgonpersonal informeras av kostombud eller 

verksamhetschef chef vilken dag nattfastemätningarna ska genomföras. Instruktionerna är 

att enbart fylla i klockslag då respektive kund äter eller dricker något under den avsedda 

tidsperioden. Vatten ska inte registreras. Vad och hur mycket kunden äter eller dricker 

noteras inte. De som har mat på sitt rum registreras med 9 timmars nattfasta, förutsatt att 

vederbörande äter något på sitt rum under kvällen eller natten. Detta markeras med ett (x) i 

avsedd kolumn i blanketten ”mätning av nattfastan”. 

Ansvar och tillvägagångssätt 

Nutritionsansvarig dietist initierar nattfastemätningarna via e-post som skickas till 

kostombud, verksamhetschef och sjuksköterska. Verksamhetscheferna ansvarar för att 

mätningarna genomförs på boendets alla avdelningar samt samlar in och sammanställer 

resultatet i dokumentet ”Att fyllas i av verksamhetschef”. Kostombuden ansvarar för att 

mätningarna genomförs på respektive avdelning och att de dokumenteras på ett korrekt sätt. 

När mätningarna är färdiga beräknas och sammanställs nattfastan för samtliga kunder. 

Verksamhetschef skickar resultatet via e-post till dietist som sammanställer resultaten för 

slutgiltig rapportering. De ifyllda blanketterna lämnas därefter till ansvarig sjuksköterska för 

individuell bedömning av varje kund. Ansvarig sjuksköterska planerar åtgärder för de 

personer som har behov av minskad nattfasta och ordinerar därefter individuell 

nutritionsbehandling. Dietist kopplas in vid behov.  

Uppdatering för 2014 

Under april 2014 genomfördes 14 dagars nattfastemätningar på två särskilda boenden för 

äldre, Selggrensgården och Stigslunds äldreboende. Syftet var att analysera statistiskt 

säkerhet över tid och bedöma hur många nätter mätningarna behöver genomföras för att 

resultatet ska vara tillförlitligt och jämförbart. Boendena fick instruktioner hur de skulle 

genomföra interventionen och resultatet samlades in av nutritionsansvarig dietist. Utifrån 

mätningarna fastslogs att fortsättningsvis genomförs nattfastemätningarna över tre nätter 

istället för över en natt. Detta är en metodförändring med anledning att öka tillförlitligheten i 

mätningarna och att minska risken att resultatet av mätningen blir personbunden.  

 

  



 
 

Resultat 

Antal respondenter  

Av totalt 965 boendeplatser har 911 (94 %) kunders nattfasta registrerats. Påminnelse har 

skickats en gång till samtliga berörda verksamheter. 

Erbjuden nattfasta 

Resultatet visar den sammantagna erbjudna nattfastan för kunder inom Gävles säbo. 

Mätningarna under de aktuella mättillfällena visar att 79 %, 717 st av de registrerade 

kunderna, erbjöds en nattfasta som var 11 timmar eller kortare (figur 2). 21 %, 194 st, blev 

inte erbjuden tillräckligt kort nattfasta. Medelvärde för den erbjudna nattfastan var 9,5 

timmar.  
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Erbjuden nattfasta 

Figur 2: Sammanställning av den erbjudna nattfastans längd över tre dygn (h) per kund (n:879) i 

samtliga Gävle kommuns Säbo. 79 % har en erbjuden nattfasta ≤ 11 timmar. 

 



 
 

Nattfastans faktiska längd 

Mätningarna visar den sammantagna faktiska nattfastan för kunder som bor på Gävles Säbo. 

Under det aktuella mättillfällena hade 70 % av de registrerade kunderna en faktisk nattfasta 

som var 11 timmar eller kortare (figur 1). 29 %, 264 personer, hade således en faktisk 

nattfasta som överskred 11 timmar. Medelvärdet för den faktiska nattfastan var 10,0 timmar. 
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Faktisk nattfasta 

Figur 1: Sammanställning av den faktiska nattfastans längd över tre dygn (h) per kund (n:879) i 

samtliga Gävle kommuns Säbo. 70 % har en faktisk nattfasta ≤ 11 timmar. 



 
 

Nattfastans längd per särskilt boende 

Den erbjudna nattfastans längd varierar fortfarande mellan Gävle kommuns särskilda 

boenden. På sjätte tvärgatan har 94 % av kunderna blivit erbjuden en nattfasta som var 11 

timmar eller kortare. Under samma mätning på Fleminggatan var andelen endast 40 % 

(Tabell 1). På Forellplan hus 3 har 90 % av kunderna en faktisk nattfasta som var 11 timmar 

eller kortare (tabell 2). Motsvarande siffra för Fleminggatan var 39 %. Av Gävle kommuns 

säbo åstadkommer endast 3 av 16 boenden effektmålet (92 %) för erbjuden nattfasta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt boende 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
nov-12 (%) 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
apr-13 (%) 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
aug-13 (%) 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
nov-13 (%) 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
apr-14 (%) 

Erbjuden 
nattfasta 

≤11 timmar 
aug-14 (%) 

6:e Tvärgatan 92 94 74 84 80 94 

Ängslyckan 76 88 73 84 91 92 

Solbergahemmet 66 78 58 91 77 92 

Forellplan hus 3 84 67 84 85 70 91 

Vinddraget 14 88 71 80 80 46 90 

Forellplan hus 1 78 92 95 94 93 89 

Selggrensgården 67 65 95 94 72 89 

Furugården 69 90 85 99 82 87 

Stigslund 74 68 90 82 76 80 

Vallongården 73 78 65 82 88 74 

Hilleborg 66 76 85 88 76 74 

Kristinelund 89 83 86 71 73 71 

Sofia Magdalena 76 87 72 80 67 62 

Bergmästaren 53 50 76 77 68 54 

Fleminggatan 81 76 74 61 83 40 

Snitt för alla säbo 
(%): 

74 76 80 83 76 79 

Tabell 1: Tabellen visar förändring över tid med avseende på hur stor andel av de registrerade 

kunderna på respektive boende som har erbjudits en nattfasta 11 timmar eller kortare för samtliga 

säbo. 



 
 

 

 
 

  

Särskilt boende 
Nattfasta 

≤11 timmar 
apr-12 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
nov-12 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
apr-13 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
aug-13 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
nov-13 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
apr-14 (%) 

Nattfasta 
≤11 timmar 
aug-14 (%) 

Forellplan hus 3 57 76 64 79 74 59 90 

Forellplan hus 1 46 63 73 84 83 79 88 

6:e Tvärgatan 57 79 83 56 71 66 85 

Vinddraget 14 38 50 54 58 36 34 83 

Solbergahemmet 25 58 67 58 71 75 80 

Selggrensgården 40 56 56 87 85 55 76 

Furugården 62 59 80 74 77 57 73 

Stigslund 42 59 63 83 69 54 72 

Hilleborg 53 66 69 81 84 74 69 

Vallongården 49 53 67 57 81 73 68 

Kristinelundsgården 69 84 80 86 62 71 66 

Ängslyckan 40 44 67 68 72 67 62 

Sofia Magdalena 51 68 75 72 38 65 53 

Bergmästaren 17 32 44 45 73 62 51 

Fleminggatan 74 72 73 69 58 81 39 

Snitt för alla säbo: 47 60 67 72 69 66 70 

Tabell 2: Tabellen visar förändring över tid med avseende på hur stor andel av de registrerade 

kunderna på respektive säbo som har en nattfasta 11 timmar eller kortare. 



 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Nattfastan har under april- och augustimätningarna genomförts över tre nätter istället för 

över en natt. Tillförlitligheten kan ha blivit bättre, men föreändringen kan även ha påverkat 

jämförande resultat med tidigare mätningar. Det har inte uppmärksammats några problem 

eller inkommit några åsikter med avseende att mäta fler nätter på rad. Detta bekräftas av 

mätningarna som genomförts över 14 nätter på två boenden under april då resultatet visar att 

det var tillförlitligt att mäta nattfastan över tre nätter. 

 

Det är alltid viktigt att kunden ges valmöjlighet och får uppleva eget självbestämmande. 

Erbjudandet ska alltid ske på ett trevligt sätt och det bör gärna ges förslag på olika alternativ. 

När en kund tackar nej till ett erbjudande ska detta respekteras. I de senaste mätningarna har 

både den faktiska nattfastan och den erbjudna nattfastan uppmätts. Att mäta den faktiska 

nattfastan är viktigt med avseende att kunna bedöma om kunder verkligen får i sig mer 

näring och energi genom att arbeta för att minska nattfastan. Genom att mäta om kunder 

blivit erbjuden men tackat nej kan vi analysera om verksamheterna erbjuder kunderna 

möjligheten att nattfastan inte överskrider 11 timmar. 

Resultatdiskussion 

Det finns ett tydligt samband mellan den erbjudna nattfastan och den faktiska nattfastan. Ju 

fler som erbjuds desto fler får kortare nattfasta. Kunder på säbo i Gävle har idag en kortare 

nattfasta jämfört med liknande mätningar 2012. Under första kostprojektåren 2006-2007 

var medelnattfastan i snitt 13,6 timmar, idag är medelvärde för faktiska nattfastan 10,0 

timmar. Fortfarande överskrids dock rekommendationen på 11 timmar avseende den faktiska 

nattfastan hos nästan en tredjedel av Gävles kunder (30 %) och en femtedel (21 %) erbjuds 

inte adekvat nattfasta.  

 

I och med att stora insatser redan gjorts i avseende att informera personalen är det nu upp 

till varje verksamhetschef att se till att kravet på en nattfasta som inte överskrider 11 timmar 

efterlevs. Som ett fortsatt led i detta kommer ansvaret att sammanställa och analysera 

nattfastemätningarnas resultat på verksamhetsnivå ligga på verksamhetscheferna. När det 

uppmärksammas brister är det av vikt att diskutera resultaten på arbetsplatsträffar och 

upprätta en åtgärdsplan för hur respektive avdelning ska arbeta så att nattfastan blir adekvat. 

Att erbjuda en nattfasta som inte överskrider 11 timmar kräver ett komplext arbete med god 

samverkan mellan professioner och individanpassade lösningar. 

 

Resultatet av nattfastan bör även diskuteras på ledningsgruppen för verksamhetschefer. Där 

bör verksamheten dela med sig av goda exempel och framgångsrika förbättringsarbeten. 

 

 

 

 

 



 
 

Förslag på frågeställningar att ta upp i arbetsgrupperna: 

- Vad var framgången eller problemen för oss att uppnå målsättningen? 

- Hur kan vi ge förutsättningar så att ingen person har en nattfasta som överskrider 11 

timmar ofrivilligt? 

- Vad kan vi göra för att underlätta för medarbetarna att erbjuda något utöver ordinarie 

måltider? 

- Hur följer vi upp nattfastan på denna avdelning? 

 

Vid sammanställningen av resultaten har vi kunnat se stora differenser i hur och när man 

serverar måltider, även inom samma avdelning, vilket visar på att kvällsmål och frukost 

ibland serveras systematiskt vid bestämda tider istället för att anpassas till kunden. För att 

tillgodose kundens individuella behov och rätt till självbestämmande är det viktigt att vi kan 

visa stor flexibilitet i hur och när vi erbjuder något att äta och dricka. De verksamheter som 

har erbjudit kvällsfika efter kl 20.00 har visat sig ge större möjlighet att nattfastan inte blir 

för lång.  

Slutsats 
Nattfastan har förbättrats något sedan den senaste mätningen men är fortfarande för lång för 

många av våra kunder. Det kvarstår skillnader mellan de olika boendena och mellan 

avdelningar på respektive boende. Mätmetoden har säkrats upp och handlingsplaner för de 

boenden som inte når målet ska tas fram. För att tydliggöra vikten av att ingen kund 

ofrivilligt ska ha en nattfasta över 11 timmar behöver arbetet fortsätta med att följa upp 

nattfastan och upprätta åtgärdsplan inom verksamheterna. Bedömningen är att målet delvis 

kommer att uppnås på helår. 
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