
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
2014-11-26

Plats och tid
Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton nb,  
2014-11-26 kl. 10.00 - 16.00. 

Gruppmöte
Den 26 november, kl 08.15-10.00 (S), (V), (MP), Hamilton, inkl kaffe.
Den 26 november, kl 08.00-10.00 (M), (FP), (KD), (C), Grand, inkl kaffe.

Presskonferens
Den 27 november, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv

Ordförande
Lena Lundgren (S)

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

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning
Beredning har ägt rum den 12/11, kl 08.15-11.25.
Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita 
Walther (V) och Jan Rust (M)
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INFORMATIONSÄRENDEN

6. Ekonomisk rapport
Föredragande: Leif Sjöberg. Dnr 14ON79.

Handlingar i ärendet:
· Månadsrapport jan-okt 2014
· Styrkort jan-okt 2014
· Ekonomisk rapport jan-okt 2014
· Övriga kostnader jan-okt 2014.
· Nyttjandegrad hemtjänst jan-okt 2014.

7. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsroll
13.00
Föredragande: Helen Åleskog.

BESLUTSÄRENDEN

8. Översyn av taxor och avgifter - avgift för mat inom ordinärt 
boende
Föredragande: Katarina Skoog. Dnr 14ON318.

Förslag till beslut

Att ta bort insatsen matabonnemang, 

Att bevilja samtliga kunder med insatsen matdistribution ett individuellt

tillägg till minimibeloppet,

Att anta avgiftsförändringarna och att föreslå

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige detsamma, samt

Att avgiftsförändringarna gäller fr o m 2015-03-01.

Handlingar i ärendet
· Översyn av taxor och avgifter - avgift för mat inom ordinärt boende

9. Avgift gällande Lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 
vid insatser § 9:8.
Föredragande: Katarina Skoog. Dnr 14ON319.

Förslag till beslut

Att införa avgift som motsvarar ett underhållsstöd. Avgiften ska gälla per 

förälder men kan prövas efter dennes betalningsförmåga,

Att anta avgiftsförändringarna och att föreslå

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige detsamma, 

Att avgiften gäller fr o m 2015-02-01 med möjlighet att fakturera retroaktivt 

fr o m 2015-02-01, samt

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet
· Avgift gällande Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid 
insatser § 9:8
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10. Ersättningsnivåer 2015
Föredragande: Leif Sjöberg. Dnr 14ON313.

Förslag till beslut

Att anta förslag till ersättningsnivåer 2015.

Handlingar i ärendet
· Prislista 2015.
· Missiv, ersättningsnivåer 2015.

11. Remiss, Medborgarförslag - Äldreboende närmare Öster-
Alderholmen
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON296.

Förslag till beslut

Att godkänna yttrandet till Medborgarförslaget – Äldreboende närmare 

Öster-Alderholmen.

Handlingar i ärende
· Remiss, Medborgarförslag - Äldreboende närmare Öster-Alderholmen.
· Yttrande, Medborgarförslag- Äldreboende närmare Öster- Alderholmen.

12. Samråd, Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON299.

Förslag till beslut

Att anta förvaltningens svar till yttrande som sitt eget.

Handlingar i ärendet
· Samråd, Del av Sätra 108:20 Norr om Estraden. Detaljplan för bostäder, 
centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län.
· Planbeskrivning, Sätra 108:20 Norr om Estraden.
· Plankarta, Sätra 108:20 Norr om Estraden (2/4)
· Samråd, Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden. Detaljplan för bostäder, 
centrum mm.
· Missiv, Samråd, del av Sätra 108:20, Norr om Estraden 

13. Fördelning av föreningsstöd till pensionärs- och 
funktionshindersföreningar inför år 2015
Föredragande: Lena Isokivelä, Anna Bengtsson. Dnr 14ON291.

Förslag till beslut

Att godkänna fördelningen av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd åt 

pensionärs- och funktionshinderföreningar, på totalt 893 420 kronor av 

ramen på 1 075 000 kronor, för år 2015, samt

Att överskjutande medel 181 580 kronor från föreningsstödet kan användas 

för eventuella nya verksamheter i samarbete med föreningar under 2015. 

Handlingar i ärendet
· Fördelning av föreningsstöd till pensionärs- och funktionshindersföreningar 
inför år 2015
· Förslag till fördelning - föreningsbidrag inför 2015.
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14. Förslag till sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden år 
2015
Föredragande: Annmarie Sandberg. Dnr 14ON315.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden 

år 2015.

Handlingar i ärendet
· Sammanträdesdagar för Omvårdnadsnämnden år 2015

15. Delegationsbeslut

16. Kurser/konferenser

INFORMATIONSÄRENDEN

17. Information om trygghetslarm
11.30 – 11.45
Föredragande: Anneli Lindblom, Anneli Grönblad.

18. Aktuellt hemsjukvården
11.45 – 12.00. Dnr 14ON316.
Föredragande: Anneli Lindblom, Anna-Lena Eklund.

Handlingar i ärendet
· Delrapportering av utvärdering av kommunaliseringen av Hemsjukvården.

19. Läkemedelsuppföljning särskilt boende och hemsjukvård
13.45 – 14.00
Föredragande: Lisa Hartung.

20. Nationell brukarundersökning för äldre 2014
14.00
Föredragande: Patrik Bergman. Dnr 14ON75.

Handlingar i ärendet
· Socialstyrelsens brukarundersökning

21. Inventeringsrapport 2014, personer med psykisk 
funktionsnedsättning Gävle kommun
Föredragande: Patrik Bergman. Dnr 14ON317.

Handlingar i ärendet
· Inventeringsrapport 2014 - personer med psykiskt funktionsnedsättning
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22. Aktuellt från förvaltningen
14.45
- HjälpmedelSam Annmarie Sandberg
- Aktuellt Sofia Magdalena Lena Isokivelä
- Lägesrapport upphandling trygghetslarm Lena Isokivelä
- Upphandling av IT-stöd till Lena Isokivelä
kvalitetsledningssystem
- Samarbete med Räddningstjänsten Ewa Molarin

23. Avtalsuppföljning Vinddraget 14, Attendo Sverige AB
15.15 – 15.30
Föredragande: Lena Isokivelä, Carina Zettlin-Lindholm. Dnr 12ON157.

Handlingar i ärendet
· Avtalsuppföljning Vinddraget 14, Attendo Sverige AB

24. Analys av orsakerna till minskade övertidskostnader och 
resultatet av uppföljning av sjukfrånvaron som ökat
15.30-15.45
Föredragande: Anita Bjurström.

25. Rapport om Seniorveckan
15.45 – 16.00
Föredragande: Ann-Charlotte Jansson, Cina Kedvall. 

26. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 
2014
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON118.

Handlingar i ärendet
· Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

27. Frågor från nämndens ledamöter/allmänheten
För anmälan. Dnr 14ON314.

Handlingar i ärendet
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S)- bostadsanpassning
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S) - tvätt
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S) - städtjänst i hemtjänsten
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S)- hyror
· Frågor från Tord Fredriksen (V)
· Frågor från Hans Ström

28. Anmälningsärenden

29. Övrigt
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Resultat Omvårdnad Gävle
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Mnkr Utfall 
Budget utan
 periodicering

Registrerad
budget

Differens
 budget
utan per.

Intäkter 242,7 241,6 241,6 1,1

         

Personalkostnader -846,3 -818,9 -818,3 -27,4

Köp av verksamhet -212,4 -219,3 -219,3 6,9

Hyreskostnader -122,9 -118,0 -118,0 -4,9

Övriga kostnader -136,7 -144,8 -144,8 8,1

Avskrivningar -5,0 -4,2 -4,2 -0,8

Summa kostnader -1 323,3 -1 305,4 -1 304,7 -17,9
         

Verksamhetens
nettoresultat -1 080,6 -1 063,7 -1 063,1 -16,9

         

Intern räntekostnad -0,6 -0,8 -0,8 0,2

Resultat före 
kommunbidrag -1 081,2 -1 064,6 -1 063,9 -16,6

Kommunbidrag 1 064,6 1 064,5 1 064,5 0,1

Periodens resultat -16,6 0,0 0,6 -16,6
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omsorgsboende
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Antal hemsjukvårdspatienter
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Övriga kostnader, Omvårdnad Gävle
 
    Ack. 201401 - 201410

Konto   Utfall Budget Avvikelse

Summa verksamhetens kostnader        
Bidrag och transfereringar        
451 Bidrag till enskilda (SCB)   -15 0 -15
4519 Övriga bidrag till enskilda   -1 0 -1
453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. (SCB)   -815 -1 104 289
4538 Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (SCB)   -41 130 -40 250 -880
Bidrag och transfereringar   -41 961 -41 354 -607
Övrigt material och tjänster mm        
4101 Inköp Byggnads- och anläggningsmaterial   0 0 0
4105 Inköp Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial   0 0 0
631 Hyra/leasing arbetsmaskiner (endast budget)   0 0 0
6311 Korttidshyra av maskiner   -3 -3 0
6312 Leasing av maskiner   -112 -34 -78
632 Hyra/leasing inventarier (endast budget)   0 0 0
6321 Korttidshyra av inventarier   -5 097 -3 854 -1 243
6322 Leasing av inventarier   -125 -136 12
641 Förbrukningsinventarier   -1 167 -2 529 1 362
643 Böcker, tidningar, elektronisk media   -178 0 -178
6431 Tryckta medier   -120 -334 214
64312 Böcker (endast K o F)   -9 0 -9
64313 Tidningar tidskrifter broschyrer (endast K o F)   -100 -9 -91
6432 Ljud/Bild/Multimedia   -48 0 -48
64321 Talböcker (endast K o F)   0 0 0
64322 Kasettböcker, CD böcker (endast K o F)   -1 0 -1
64324 Musik (CD/Kasetter (endast K o F)   -1 0 -1
64326 Film Video (endast K o F)   0 0 0
644 Livsmedel (SCB)   -2 259 -1 708 -550
645 Laboratoriematerial, läkemedel, sjukvårdsartiklar   0 0 0
6451 Läkemedel och vaccinering   -158 -115 -43
6452 Sjukvårdsmaterial   -2 542 -2 381 -161
6453 Inkontinensmaterial   -4 168 -3 631 -536
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    Ack. 201401 - 201410

Konto   Utfall Budget Avvikelse

6454 Inköp av hjälpmedel   -679 -3 763 3 084
6455 Återlämning av hjälpmedel   0 0 0
646 Förbrukningsmaterial   -4 544 -5 989 1 445
6461 Byggmaterial   0 -2 2
6462 Järn, stål- och metallvaror   0 0 0
6463 Elmaterial   -10 0 -10
6465 Färger kemisk teknisk produkter   -31 0 -31
6466 Pappers- och plastvaror   -57 0 -57
6467 Textilier   -4 -3 -1
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial   -548 -759 211
6482 Terminalglasögon   -39 -10 -29
649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial   -15 -50 35
6491 Mobiltelefoner mm   -613 -383 -231
651 Kontorsmaterial (SCB)   -516 -603 87
654 IT-material   -78 -38 -41
655 Trycksaker   -420 -574 153
660 Reperation och underhåll av maskiner och inventarier (endast budget)   0 0 0
6601 Reparation och underhåll av maskiner   -27 -12 -15
6602 Reparation och underhåll av inventarier   -184 -46 -138
6604 Reparation och underhåll av bilar och transportmedel   -1 399 -1 091 -308
6609 Reparation och underhåll av övriga maskiner och inventarier   -596 -335 -261
665 Reparation och underhåll av förbrukninginventarier   0 0 0
6651 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier utom arbetskläder   -915 -1 231 316
6652 Reparation och underhåll av arbetskläder   -924 -927 3
6711 Timkostnad personal (Tid och Projekt)   -36 0 -36
68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran (endast budget)   0 0 0
681 Telefoni och IT-kommunikation (endast budget)   0 0 0
6811 Fast telefoni   -1 457 -3 289 1 833
6812 Mobil telefoni   -1 460 -1 476 15
68121 Mobil telefoni fast avgift   -11 0 -11
68122 Mobil telefoni samtalskostnader   -251 -242 -9
6813 Växel, anslutning och teleinstallation   -14 0 -14
6814 Datakommunikation   -239 -144 -95
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    Ack. 201401 - 201410

Konto   Utfall Budget Avvikelse

685 Porto   -319 -269 -51
691 Drivmedel (SCB)   -1 540 -1 859 319
692 Fordonsskatt (SCB)   -100 -95 -5
695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel (endast budget)   0 0 0
6951 Särskild korttidshyra av bilar och andra transportmedel   -34 -65 31
6952 Övr leasing av bilar och andra transportmedel   -4 574 -4 165 -409
6953 Internfakturering Bilpool   -25 -31 6
696 Trängselskatt för egna fordon   0 0 0
699 Övriga kostnader för transportmedel   -559 -68 -491
701 Transporter (endast budget)   0 0 0
7011 Transporter elever   -6 0 -6
7012 Persontransporter   -3 714 -135 -3 578
7014 Varutransporter   -512 -368 -144
705 Resekostnader (endast budget)   0 0 0
7051 Biljetter , inkl lokala resor med buss och taxi   -1 346 -4 436 3 091
7052 Hotell och logi, Sverige   -129 -147 18
7053 Hotell och logi, utlandet   -3 0 -3
7054 Övriga resekostnader   -88 -68 -20
710 Representation (endast budget)   0 0 0
7101 Förtäring extern representation   -38 -20 -18
7103 Övriga kostnader extern representation   -2 -7 5
71031 Blommor, gåvor och uppvaktning extern represntation   -17 -2 -15
711 Personalrepresentation (endast budget)   0 0 0
7111 Förtäring personalrepresentation   -407 -540 132
7113 Övriga kostnader personalrepresentation   -432 -1 493 1 060
71131 Blommor, gåvor och uppvaktning personalrepresentation   -194 -112 -82
722 Annonsering   0 0 0
7221 Annonsering, dagspress   -38 -8 -29
7222 Annonsering populärpress   0 0 0
7223 Annonsering fackpress   0 0 0
7224 Annonsering kataloger   -11 0 -11
7225 Annonsering program   -14 -4 -9
7226 Annonsering rekrytering av personal   -57 -96 39
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    Ack. 201401 - 201410

Konto   Utfall Budget Avvikelse

723 Reklam och information   10 -103 113
7311 Fordonsförsäkringar   -380 -258 -122
7313 Ansvarsförsäkringar   -247 -171 -76
7319 Övriga försäkringar   0 0 0
7321 Fordon   -19 -2 -17
7323 Ansvar   0 0 0
7329 Övriga   -14 0 -14
733 Larm och bevakning   -1 076 -814 -261
734 Brandskydd   -35 -42 7
735 Kundförluster (SCB)   -259 -482 223
743 Administrativa tjänster   -21 -125 104
7431 IT-drift   -7 438 -7 564 126
7432 Dataprogram   -29 -250 221
7433 Licenser   -3 993 -4 167 173
7434 Underhållsavtal   -59 -49 -10
7439 Övriga främmande tjänster   -885 -2 025 1 139
745 Konsultkostnader (endast budget)   0 0 0
7451 Konsulting revisionstjänster   -40 0 -40
7452 Konsulting IT   -177 -1 067 890
7459 Övriga konsulter   -2 957 -2 831 -126
746 Måltider   -27 271 -28 599 1 328
7471 Läkarvårdsersättningar   -5 0 -5
7472 Hälsokontroller   0 -8 8
7474 Rehabilitering   -168 -67 -101
7475 Friskvårdsaktiviteter   -186 -1 051 865
7476 Fritidsaktiviteter   -1 -3 2
749 Övriga främmande tjänster (SCB)   -6 -1 163 1 157
751 Tillfälligt inhyrd personal   -6 0 -6
7611 Avgifter taxa   -278 -292 13
7612 Avgifter medlem   -4 0 -4
764 Diverse skatter och offentliga avgifter   -166 0 -166
7643 Lösen med flera offentliga avgifter och skatter   -1 285 -551 -734
765 Avgifter för kurser m.m.   -1 310 -2 107 798
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    Ack. 201401 - 201410

Konto   Utfall Budget Avvikelse

Övrigt material och tjänster mm   -93 617 -103 479 9 824
Ankomstregistrerade fakturor        
789 Ankomstregistering av leverantörsfakturor   -1 071 0 -1 071
Ankomstregistrerade fakturor   -1 071 0 -1 071
Summa verksamhetens kostnader   -136 648 -144 834 8 186
 
Exported 2014-11-13



Nyttjandegrad hemtjänst
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jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
1411+1412 Brynäs 62% 64% 66% 66% 66% 64% 67% 68% 67% 65%

1711 Valbo 63% 63% 65% 66% 65% 63% 63% 69% 67% 68%

1712 Valbo/Forsbacka 63% 60% 65% 62% 66% 62% 63% 66% 67% 61%

1811 Bomhus 59% 65% 64% 64% 63% 58% 63% 63% 63% 67%

1911 Hedesunda 55% 59% 62% 61% 60% 57% 56% 59% 58% 59%

Totalt 58% 59% 61% 63% 63% 61% 62% 64% 64% 63%

1411+1412 Brynäs 
1711 Valbo
1712 Valbo/Forsbacka
1811 Bomhus
1911 Hedesunda
Totalt



Nyttjandegrad hemtjänst
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jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
1111 Hamrånge 61% 61% 60% 64% 61% 60% 62% 63% 61% 58%

1211 Hille/Strömsbro 55% 54% 54% 58% 58% 56% 54% 59% 55% 54%

1220 Centrala Gävle Söder 52% 51% 56% 64% 57% 58% 60% 60% 60% 58%

1421 Centrala Gävle Norr 54% 63% 64% 65% 58% 59% 70% 62% 63%

1321 Centrala Gävle Andersberg 52% 57% 59% 61% 62% 61% 57% 62% 59%

1311 Sätra 58% 58% 60% 64% 63% 63% 67% 67% 70% 66%

Totalt 58% 59% 61% 63% 63% 61% 62% 64% 64% 63%

1111 Hamrånge
1211 Hille/Strömsbro
1220 Centrala Gävle Söder
1421 Centrala Gävle Norr
1321 Centrala Gävle Andersberg
1311 Sätra
Totalt
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Omvårdnadsnämnden

Översyn av taxor och avgifter – avgift för mat inom 
ordinärt boende

Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta

att ta bort insatsen matabonnemang, 

att bevilja samtliga kunder med insatsen matdistribution ett individuellt

tillägg till minimibeloppet,

att anta avgiftsförändringarna och att föreslå

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige detsamma, samt

att avgiftsförändringarna gäller fr o m 2015-03-01.

Ärendebeskrivning
Nuläge
Personer inom ordinärt boende med matlådor från Sodexo kan ha det via två 

olika insatser, matabonnemang eller matdistribution:

 Matlådor via insatsen matabonnemang: 

En matlåda per dag till en kostnad av 1 131 kronor per månad, vilket 

motsvarar 37,70 kronor per matlåda. Kunderna får ett individuellt tillägg 

till minimibeloppet på 427 kronor per månad, vilket kan reducera 

omvårdnadsavgiften med motsvarande belopp.

 Matlådor via insatsen matdistribution: 

Kunderna beställer ett valfritt antal matlådor per månad till ett pris av 46 

kronor per matlåda. Inget individuellt tillägg till minimibeloppet beviljas.

En omvärldsbevakning har gjort via kontakter med andra kommuner, 

meddelandeblad från Socialstyrelsen och enligt Socialtjänstlagen 8 kap § 8. 

Omvärldsbevakningen har gjort det tydligt att våra nuvarande 

taxetillämpningar av insatsen matabonnemang inte är helt förenlig med 

Socialtjänstlagen samt rättvis mot våra kunder i enlighet med 

likställighetsprincipen.
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De flesta kommuner beviljar ett individuellt tillägg till minimibeloppet för 

samtliga kunder som har matlåda levererat via kommunens upphandlade 

leverantör. 

Enligt Socialtjänstlagen 8 kap § 8 bör kommunen bevilja ett individuellt tillägg 

till minimibeloppet, men enligt meddelandebladet från Socialstyrelsen ska 

kommunen bevilja ett individuellt tillägg till minimibeloppet.

I juli 2014 var det 427 kunder som hade mat från Sodexo. 125 kunder hade 

insatsen matabonnemang och 302 kunder insatsen matdistribution. 

Om insatsen matabonnemang tas bort sker följande:

1. Avgiften per matlåda skulle höjas, för kunder med matabonnemang, från 

37,70 kronor till 46 kronor.

2. Avgiften för omvårdnadsavgiften kan bli lägre för kunder med 

matdistribution när de får individuella tillägget till minimibeloppet per 

matlåda.

Beräkning av avgiftsutrymme
+Nettoinkomst

- Minimibelopp

- Individuellt tillägg (t ex tillagningskostnad för mat)

- Faktisk bostadskostnad

=Avgiftsutrymme

Omvårdnadsavgiften kan aldrig överstiga maxtaxan per månad eller 

avgiftsutrymmet.

Avgiftsförändring om matabonnemangskunder istället får 
matdistribution
Om insatsen matabonnemang tas bort får kunder med matabonnemang ett 

högre portionspris per matlåda. Portionspriset per matlåda höjs då från 37,70 

kronor per matlåda (månadskostnad 1131 kronor/30 dagar) till 46 kronor per 

matlåda.

Höjningen av portionspriset för matlåda medför även en höjning av det 

individuella tillägget till minimibeloppet.

Mellanskillnaden mellan matdistribution och matabonnemang per månad är 

1380 (46 kr x 30 dagar)-1131 = 249 kronor per månad.

Antal kunder med matabonnemang i juli månad är 125 st

125 st x 249 kronor = 31 125 kronor per månad.

Intäktsökningen blir 31 125 kronor per månad.
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Avgiftsförändring om matdistribution/antal portioner ökar det 
individuella tillägget
Av de 302 kunder som har matdistribution skulle 82 kunder få lägre 

omvårdnadsavgift p g a höjt individuellt tillägg till minimibeloppet. 

Intäktsminskning med 35 361 kronor per månad.

Sammanfattningsvis skulle det innebära en total beräknad intäktsminskning 

med 4 236 kronor per månad (intäktsökning minus intäktsminskning).

Sammanfattning
Omvårdnads gällande taxetillämpning av insatsen matabonnemang är inte 

förenlig med Socialtjänstlagen och behandlar inte kommunens invånare 

rättvist enligt likställighetsprincipen. 

Om avgiftsförändringen justeras enligt förslaget, innebär det en beräknad 

intäktsminskning med 4 236 kronor per månad för Omvårdnad Gävle.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle
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Omvårdnadsnämnden

Avgift gällande Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) vid insatser § 9:8

Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta

att införa avgift som motsvarar ett underhållsstöd. Avgiften ska gälla per 

förälder men kan prövas efter dennes betalningsförmåga,

att anta avgiftsförändringarna och att föreslå

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige detsamma, 

att avgiften gäller fr o m 2015-02-01 med möjlighet att fakturera retroaktivt 

fr o m 2015-02-01, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Fr o m 2014-12-01 öppnar Omvårdnad Gävle bostad med stöd och service för 

ungdomar § 9:8 LSS.

Föräldrar till barn/ungdomar som saknar egna inkomster ska i skälig 

utsträckning bidra till kostnaden. Högsta avgift per förälder motsvarar ett 

underhållstöd, vilket är 1 273 kronor/månad år 2014. Om barnet vistas i 

föräldrahemmet reduceras avgiften med 1/30-del för varje dygn.

Avgiften fastställs i särskild utredning där hänsyn ska tas till föräldrarnas 

betalningsförmåga. Enligt cirkulär 2006:54 från Sveriges Kommuner och 

Landsting ska avgiften bestämmas efter samma grunder som om det gällde att 

bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av föräldrarna enligt lagen 

(1996:1030) om underhållsstöd.

Beräkningen ska således göras på var och en av föräldrarna, även om de är 

sammanboende. Om det framräknade beloppen bedöms oskäliga i förhållande 

till respektive förälders ekonomiska förmåga eller sociala situation kan 

avgiften jämkas till en skälig nivå. En årlig omräkning av avgiftsbeloppet ska 
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ske. Nämndens beslut om vad en förälder ska betala till kommunen kan inte 

överklagas med förvaltningsbesvär.

Ungdom med egen inkomst/pension ska själv betala för kost, hyra m.m.

Annmarie Sandberg

Förvaltningschef

Omvårdnad Gävle
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2014-11-14 Omvårdnadsnämnden
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O M V Å R D N A D  G Ä V L E

Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle  Besöksadress Hamiltongatan 22 

   omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Ersättningsnivåer 2015

Beslutsförslag
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta 
Att anta förslag till ersättningsnivåer 2015.

Ärendebeskrivning
Planerings- och utvecklingsenheten ersätter Egenregin samt externa LOV-
utförare enligt fastställda ersättningsnivåer. Ersättningsnivåerna är således en 
viktig del i budgetarbetet.

Bakgrund
Ersättningsnivåerna består av rörliga priser för de insatser som i nuläget bedöms 
lämpliga för rörligt pris och fasta priser för övriga insatser och är priserna är 
baserade på:

- bedömda volymer
- bedömda intäkter
- beslutat kommunbidrag. 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse – Remiss, Medborgarförslag - 
Äldreboende närmare Öster-Alderholmen

Förslag till beslut
att godkänna yttrandet till Medborgarförslaget – Äldreboende närmare 

Öster-Alderholmen.

Ärendebeskrivning
Omvårdnad Gävle har blivit ombedd att yttra sig över ett inkommet 

medborgarförslag (14KS360-1) från fyra av Vasaskolans elever som fått i 

skoluppgift att granska området Öster- Alderholmen utifrån ett flertal 

aspekter. 

Förslagsställarna har inom ramen för sin uppgift konstaterat att flera av de 

boende i området önskar ett äldreboende och föreslår därför ”att ett 

äldreboende närmare Öster- Alderholmen ska införskaffas.”

Förvaltningen delar förslagsställarnas mening och det pågår för närvarande en 

byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende (ibland kallat äldreboende) på 

Alderholmen. Det nya vård- och omsorgsboendet med sammanlagt 70 

lägenheter är planerat att stå klart för inflyttning i januari 2016 och kommer 

att bli det andra vård- och omsorgsboendet i stadsdelen.



Omvårdnad Gävle anser sig, i och med den pågående nybyggnationen på 

Alderholmen, redan vara på god väg att tillmötesgå det inkomna 

medborgarförslaget.

Annmarie Sandberg

Förvaltningschef
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Samråd 

Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden 

Detaljplan för bostäder, centrum m.m. 
Gävle kommun, Gävleborgs län 

Samrådstid: 3 november till 1 december 2014 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder, vård- och 
omsorgsboende och centrumanknuten verksamhet i anslutning till Idrottsvä-
gen. I samband med den nya exploateringen ska även en ny gång- och cykelväg 
anordnas mellan arenaområdet och centrala Gävle. 
Området för den nya bebyggelsen är till största del oexploaterad men omfattas 
sedan tidigare av en detaljplan som tillåter hotell.  
 
Dessa samrådshandlingar skickas ut till samtliga som är berörda av detaljpla-
nen. Innan planen ställs ut vill vi ha synpunkter och önskemål om eventuella 
kompletteringar och ändringar. 
 
Samtliga handlingar finns även tillgängliga på Gävle kommuns hemsida, 
www.gavle.se/planer. 
Om du har frågor om planförslaget kan du höra av dig till ansvarig planhand-
läggare, Sari Svedjeholm på tel 026/17 96 98. 

 
Synpunkter ska lämnas skriftligen till Gävle kommun, Samhällsbyggnad Gävle, 
801 84 Gävle senast den sista samrådsdagen. 

 
 

Samhällsbyggnad Gävle 

 
 

Sari Svedjeholm 
Planingenjör 
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SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE   SAMRÅDSHANDLING 

2014-10-15 
DNR: 12BMN106 
HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM 

 
 
 

Planbeskrivning 

Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden 
Detaljplan för bostäder, centrum m.m. 
Gävle kommun, Gävleborgs län 
 

 
Samrådstid: 3 november – 1 december 2014
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder, vård- och 
omsorgsboende och centrumanknuten verksamhet i anslutning till Idrottsvägen. I samband 
med den nya exploateringen ska även en ny gång- och cykelväg anordnas mellan 
arenaområdet och centrala Gävle. 
Området för den nya bebyggelsen är till största del oexploaterad men omfattas sedan 
tidigare av en detaljplan som tillåter hotell.  
 
För kommunen är det positivt att fler bostäder byggs då befolkningen stadigt ökar och 
efterfrågan på bostäder behöver tillgodoses. Det är även positivt att det byggs bostäder och 
vård- och omsorgsboende som genererar arbetsplatser vilket gör området befolkat under 
större delen av dygnet och bidrar till en funktionsintegrerad stadsdel.  

Förenligt med miljöbalken 

Riksintressen 
Inga riksintressen berörs.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Planen berör miljökvalitetsnormer för luft och vatten vilket beskrivs under avsnittet 
Förutsättningar och förändringar. Inga normer bedöms överskridas till följd av planen. 

Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger på den södra sidan av Idrottsvägen mellan stadsdelarna Sätra och 
Stigslund, i anslutning till Prolympiaskolan och Gävletravet.  
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Areal 
Planområdets omfattar ett ca 3,7 hektar stort område.  
 

Markägoförhållanden 
De fastigheter som omfattas av planområdet är: 

 del av Sätra 108:20 som ägs av Gävle Evenemangspark AB 
 del av Sätra 108:8 som ägs av Gävle Travsällskap 
 del av Sätra 11:1 och 109:1 som ägs av Gävle kommun 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Översiktsplan Gävle stad 2025 
Området är i Översiktsplan Gävle stad 2025 utpekad som ett 
evenemangsområde (lila område på kartbild nedan). Den anger att området bör 
fortsätta utvecklas med sport- och evenemangsrelaterade verksamheter. 
Tallskogen på den södra sidan av Idrottsvägen ger området karaktär och ska 
bevaras i stor omfattning.  
Enligt kommunfullmäktiges aktualitetsförklaring är översiktsplanen aktuell i 
detta avsnitt.  
 
Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanens intentioner med byggande av bostäder överensstämmer inte med 
översiktsplanen. Det har dock bedömts som lämpligt med bostäder för att 
utveckla området och medverka till en mer funktionsintegrerad stadsdel. Det 
bidrar till mer liv och rörelse, är befolkat under hela dygnet som i sin tur skapar 
trygghet i området.  
 

 
  

Planområde 
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Detaljplaner 
För området gäller följande detaljplaner:  

 Detaljplan laga kraft 1980-06-16, med aktnr 21-80:893. Anger 
ändamålet park för berört område.  

 Detaljplan laga kraft 1981-11-09, med aktnr 21-81:1273. Anger 
ändamålen folkpark och parkering för berört område.  

 Detaljplan laga kraft 2003-12-11, med aktnr 2180K-23533. Anger 
ändamålet hotell. Genomförandetiden har ännu inte gått ut utan löper 
fram till 2018-12-11.  

 Detaljplan laga kraft 2007-04-21, med aktnr 2180K-24678. Anger 
ändamålen kontor, folkpark och skola. Genomförandetiden har gått ut.  

 
Området omfattas inte av någon fastighetsplan eller tomtindelning.   
 

Grönstrukturprogram 
I kommunens grönstrukturprogram är området utpekad som del av ett 
kärnområde för biologisk mångfald.  
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
I den behovsbedömning som gjorts för ärendet har detaljplanens genomförande 
inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens-
beskrivning har därmed inte upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning.  
 

Kommunala beslut i övrigt 
Ärendet har föregåtts av ett planbesked med beslut i Byggnads- och 
miljönämnden 2013-02-20 om att inleda planläggning. Nämnden har därefter, 
2014-05-28, beslutat om att ge Samhällsbyggnad Gävle uppdrag att upprätta 
detaljplan.  
 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs till största del av äldre tallskog som är sparsamt blockig. 
Området sluttar mot sydost.  
För att bevara karaktären i området är det värdefullt att grupper eller ridåer av 
tallar sparas. Det är även ett viktigt inslag för de boende med närhet till uppväxt 
trädvegetation. I den sydöstra delen av planområdet är området reglerad som 
naturmark med syfte att tallbeståndet ska vara kvar.  
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Geoteknik 
Jordarten inom planområdet är sandig morän med sparsam till måttlig 
förekomst av block. Avstånd till berg är inte fastslaget. 
Det finns ingen risk finns för ras, skred eller erosion.  
 
Radon 
Området ligger inom högriskområde för markradon. Byggnaderna ska uppföras 
med radonsäkert byggnadssätt.  
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns registrerade.  

 

Befintlig bebyggelse 
De byggnader som finns inom planområdet är en friluftsteater, Rotundan, samt 
till den en tillhörande förrådsbyggnad. De har eftersatt underhåll och avsikten är 
att de ska rivas. I närområdet ligger Gävletravet med tillhörande byggnader, 
GTK-hallen (tennis) och Gavlerinken (ishockey).  

 

Ny bebyggelse 
Detaljplanen medger byggnader för bostäder, vård- och omsorgsboende och 
centrumverksamheter. Totalt beräknas området inrymma ca 200 
bostadslägenheter och ca 54 lägenheter i vård- och omsorgsboende om inga 
centrumverksamheter byggs.  
 
Utformning  
Närmast Idrottsvägen ska byggnaderna uppföras i minst tre våningar och som 
högst sex våningar. Motivet till regleringen av våningsantalet är att man vill 
uppnå en mer stadsmässig karaktär av det idag breda gaturummet som 
Idrottsvägen utgör och då behöver byggnaderna även komma upp i höjd. 
Utformningen av fasaderna mot Idrottsvägen är särskilt viktiga och det är viktigt 
att uppnå variation i dem. Entréer placeras i huvudsak mot gatan eller är 
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genomgående. Bebyggelsen mot Idrottsvägen ska även utgöras av minst två 
byggnader för att bryta upp byggnadsvolymerna som annars blir för stora.  
Mindre komplementbyggnader får uppföras på gårdssidan som kan inrymma 
sophantering, cykelförråd eller garage/carport. 
 
Utomhusscenen med tillhörande byggnader, Rotundan, kommer att rivas då den 
är i dåligt skick. På platsen kan ett parkeringsgarage i två våningar i souterräng 
uppföras istället. Det är särskilt viktigt att tänka på utformningen av den 
sydöstra fasaden som vetter mot den gc-väg som ska byggas.  
 
Med utgångspunkt från platsen är det värdefull om tallar kan bevaras som en 
naturlig del i gårdsmiljön och att man bygger ”gröna tak”, tex sedumtak, för att 
få den naturnära karaktären av området. Gröna tak bidrar även till fördröjning 
av regnvatten. För parkeringsgaraget kommer det genom planbestämmelse 
regleras att taket ska anläggas som ett grönt tak.  
 
Vård- och omsorgsboende 
Ett vårdboende genererar arbetstillfällen i området. Det är viktigt att omsorg 
läggs på utformningen av utemiljön för de boende. 
 
Service 
Närmsta livsmedelsbutik finns i Sätra centrum dit promenadavståndet är ca 1 
km. I Sätra centrum finns även hälsocentral, apotek m.m.  
Skola, förskoleklass till årskurs 9, finns i direkt anslutning till planområdet.  
Förskolor finns inom stadsdelen Sätra och Stigslund.  
 

 
Illustration, Johan Skoog Arkitekter AB 
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Friytor 
Ytor för utevistelse och lek anordnas på gårdssidan vilka då även blir 
bullerskyddade från trafikbuller.  
Sätraskogens naturreservat ligger ca 600 m från planområdet och är ett stor 
friluftsområde med motionsspår, vindskydd och grillplatser. Vintertid finns där 
skidspår.  
 

Gator och trafik 
Biltrafik 
Trafiken kommer lokalt att öka något. Det bedöms inte vara några 
kapacitetsproblem på befintliga gator. I samband med större idrottsevenemang i 
området, elitseriematcher i ishockey och allsvenska fotbollsmatcher, kommer 
begränsningar i framkomligheten att uppstå då Idrottsvägen stängs av norr om 
planområdet för genomfart mot Stigslund. Det gör att de boende måste ta sig till 
och från området via Sätra.  
Två nya infarter planeras till planområdet, båda från Idrottsvägen.  
 
Gång- och cykel 
Gång- och cykelvägar finns fram till planområdet. Tillgängligheten till centrala 
Gävle kommer att förbättras genom att en ny cykelväg anläggs med anslutning 
från planområdet. Syftet är att uppnå en genare sträckning från centrum till 
arenaområdet.  
Övergångsställen finns på strategiska ställen och en trafiksäker passage kommer 
att anläggas på Idrottsvägen i höjd med Gavlerinken.  

 
Illustration över den nya cykelväg som förbinder Idrottsvägen med cykelvägnätet vid Hamnleden. 
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Parkeringar 
Bil- och cykelparkeringar ska dimensioneras utifrån de parkeringsnormer som 
är under framtagande på Samhällsbyggnad Gävle och beräknas antas under 
2014. I sin korthet innebär det att följande antal bil- och cykelparkeringar (bpl 
och cpl) ska uppfyllas:  

 Flerbostadshus – minst 0,7 bpl och högst 0,9 bpl per lägenhet samt 2,5 
cpl per lägenhet. 

 Vård- och omsorgsboende – 0,2-0,3 bpl per lägenhet och 1 cpl per 
anställd 

 
Kollektivtrafik 
Busshållplats finns på Sätrahöjden dit avståndet är ca 350 m. I dagsläget pågår 
utbyggnaden av arenaområdet med en ny fotbollsarena och en idrottshall. 
Avsikten är att när det är utbyggt ska Idrottsvägen ha regelbunden kollektivtrafik 
för att möjliggöra ett mer hållbart resande.  
 

Påverkan/Störningar  
Luftföroreningar 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till arenaområdet Gavlehov. Påverkan 
uppstår vid de tillfällen då evenemang pågår. Det stora flödet av privatbilar vid 
evenemang är styrda att parkera på norra delen av arenaområdet, på största 
möjliga avstånd från bostäderna. En mindre del av parkeringarna finns i 
området mitt emot bostäderna. På Idrottsvägen söder om arenorna sker mest 
trafik med bussar och taxi vid matcherna. Eftersom tömning av 
parkeringsplatserna efter avslutade matcher eller travtävlingar, pågår under kort 
tid är också den största påverkan kortvarig. Idrottsvägen enkelriktas för 
snabbare tömning efter matcherna eller travtävlingarna.  
Halterna av luftföroreningar beräknas inte öka nämnvärt genom 
planläggningen. Under en timme efter matcher och/eller travtävlingar stiger de 
men övrig tid är de låga. Årshalterna understiger med god marginal 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Placeringen av husen, med en mer sluten fasad mot Idrottsvägen, innebär också 
att luftföroreningar kan hindras att komma in på gårdarna. Ventilationsdon kan 
placeras mot gårdarna på de fastigheter som ligger närmast Idrottsvägen för att 
minska påverkan via ventilationsluften. 
 
Trafikbuller  
Buller från trafiken är den största källan till störningar. Idrottsvägen ligger nära 
planerade bostäder. En bullerutredning med underlag av en skiss från 2014-08-
25 över planerad bebyggelse, visar att det kommer att finnas behov av dämpande 
åtgärder i fasaderna. Sådana åtgärder kan vara dämpande fönster och 
ventilationsdon, plank i gårdsportaler eller tyst asfalt. Utemiljöer som gårdsytor 
klarar riktvärden för trafikbuller. Inom planområdet är det möjligt att skapa 
genomgående lägenheter och möjligheter till bullerskyddad uteplats, balkonger 
m.m. som en lösning för att uppnå god bebyggs miljö enligt Boverkets allmänna 
råd från 2008 om att bygga i bullerutsatta lägen.  
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Ljud från anläggningar 
En utredning av omgivningsbuller har gjorts som omfattar ljudanläggningarna 
på Gävletravet och fotbollsarenan som är under uppbyggnad.  
 
För Gävletravet har en ljudmätning på högtalarljudet från en travtävling 2014-
03-06 gjorts. Det rådde sydvästlig vind 5-6 m/s vid tillfället som inte motsvarar 
ett värsta fall varför ljudmätningarna gjordes på närmare avstånd för att bilda 
underlag för ljudutbredningsberäkningar som simulerar medvid. Vid 
mättillfället konstaterades att det svårt att urskilja speakerljuden från 
högtalarsystemet ifrån trafikbuller och vindsus i träden på den planerade platsen 
för bostäderna. Ljudbidraget från högtalarsystemet var i nivåområdet 45-50 
dBA. Närmare travbanan, 80 m ifrån, beräknas den momentana ljudnivån till 57 
dBA vilket motsvarar en medelnivå på 50-53 dBA.  
 
För fotbollsarenan har teoretiska beräkningar gjorts med antaganden som 
återfinns att läsa i utredningen. Den beräknade momentana medelljudnivån från 
speakerröst 2 m över mark inom planområdet är någonstans i intervallet 31-48 
dBA.  
 
Ljus från anläggningar och biltrafik 
Planområdet ligger i nära anslutning till Gävletravet och fotbollsarenan som är 
under uppbyggnad. Båda anläggningarna har strålkastare som används vid 
kvällstävlingar och matcher samt träningar på kvällstid. Belysningen är riktad 
mot bankropp och fotbollsplan och torde inte innebära ljusstörningar för de 
boende. Travbanan ligger som närmast ca 110 m från bostäderna och 
fotbollsarenan 170 m ifrån. Travbanan ligger även nivåmässigt betydligt mycket 
lägre då området sluttar mot öster. Under 2014 genomförs totalt 15 
kvällstävlingar. Området kommer sannolikt att upplevas som ljusare men 
huruvida det uppfattas som negativt eller positivt av de boende är svårt att 
avgöra.  
 
Mitt över planområdet, på den norra sidan av Idrottsvägen, finns en utfart från 
GTK-hallen vilket kan göra att ljuskäglor upplevs störande inne i lägenheterna 
som vetter mot gatan. För att reducera påverkan kan bostäderna höjas upp en 
halv våning från markplan.  
 
Vattendirektivet 
EU-s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer för vatten påverkas inte genom att 
dagvatten från planområdet fördröjs och renas. En del av taken ska ha växttäcke 
för att ta fördröja regnvatten. Behandlat dagvatten leds i första hand  till 
Bäckebrobäcken/Sätrabäcken.  
 
Hästhållning 
Planområdet angränsar till Gävletravet och i den västra delen av deras 
verksamhetsområde finns ett ponnystall med 9 ponnys. Detaljplanen tillåter 
ingen ny bostadsbebyggelse närmare än 110 m till stallet för att undvika 
olägenheter som kan förekomma i form av lukt, flugor och allergenspridning. En 
vegetationsridå med befintlig tallskog finns mellan bostäderna och 
hästhållningen samt ett parkeringsgarage som ska uppföras. Områdets 
terrängförhållanden gör även att stallet ligger ca 9-10 m lägre i förhållande till 
bostäderna vilket är positivt vid syd-sydostliga vindar.  
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Ponnystallets nuvarande gödselhantering består av en öppen gödselplatta. För 
att undvika lukt och flugor är gödselhantering i container ett lämpligare 
alternativ.  
En utredning från Åbytravet utförd av IVL 2006,visar att allergenerna från 
hästarna avtar till låga nivåer eller mycket låga nivåer på ytor 30 meter från 
själva travbanan. Inget i IVL-s utredning visar på att det skulle finnas 
förhållanden på Gävletravet, som skulle göra att spridningen av allergener är 
annorlunda på den i förhållande till Åbytravets. Avståndet mellan travbanan och 
planerade bostäder är minst 112 meter.  
 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
kan anslutas vid Idrottsvägen i planområdets norra del.  
 
Dagvatten 
Den planerade bebyggelsen ligger inom influensområde för skyddsområde för 
grundvattentäkt. Gång och cykelvägsstråket ligger inom både sekundär och 
primär vattenskyddszon. Hela planområdet ligger innanför Gästrike Vatten AB’s 
verksamhetsområde för dagvatten. 
En utredning daterad 2014-10-15, som redovisar hur dagvattnet ska 
omhändertas från kvartersmarken, har tagits fram av WSP. I den skiss som är ett 
av underlagen i dagvattenutredningen, är den hårdgjorda ytan beräknad till ca 
1,26 ha. Utredningen visar att anläggningar för fördröjning och rening är 
nödvändiga. Dessa kan utformas som underjordiska magasin och anläggas på 
gårdsmarken och därifrån kan det behandlade vattnet transporteras genom 
ledning till en anslutningspunkt i Idrottsvägen. För att minska behovet av 
magasin föreslår utredningen att fördröjning kan ske på vegetationsklädda tak. 
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Efter fördröjning på taken ska regnvatten kunna återinflitreras i marken. Taken 
får inte bestå av zink- eller kopparplåt. Anmälan enligt miljöbalken om 
dagvattenlösning ska göras till Samhällsbyggnad Gävle.  
 
Vid ett större skyfall t.ex. 50 års regn, ska regnvatten kunna rinna till ytor där 
det inte orsakar översvämning i byggnader eller blir en risk för olycksfall. 
Eftersom området ligger på en höjd kommer vatten att rinna nedför sluttningen 
mot sydost. Höjdsättning av byggnader, parkeringsytor och gator är därför extra 
viktig för att inte skapa instängda områden. 
 
El 
I anslutning till planområdet finns två transformatorstationer. En som är 
placerad alldeles invid fastighetsgräns mot Idrottsvägen samt en i anslutning till 
områdets södra del. Den som står längs Idrottsvägen behöver flyttas då 
bostäderna kommer att byggas i direkt anslutning till den. Nytt läge föreslås i 
anslutning till den västra infarten inom kvartersmarken. Område för 
transformatorstationen är avsatt i detaljplanen.  
 
Värme 
Anslutning till fjärrvärme är möjlig. Ledningarna sträcker sig genom 
planområdets östra och sydöstra del.  
 
Avfall 
Exploatören ska samråda med Gästrike Återvinnare AB för lämplig hantering av 
sopor och framkomlighet för hämtningsfordon.  
 

Fastighetsbildning  
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av 
fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning 
som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av fastigheter, 
gemensamhetsanläggningar m.m. ska sökas och bekostas av exploatören.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
En ny infartsväg från Idrottsvägen kan anordnas i den nordöstra delen av 
planområdet. Det kan finnas behov av att upplåta gemensamhetsanläggning för 
den ifall intilliggande fastighet, Sätra 64:5, vill nyttja samma infart och 
fastighetsägarna är överens om det.  
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt för el och fjärrvärme finns. Ledningsägare är skyldig att bevaka 
sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på 
ledningarna.  
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Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs nedan. 
 

Stadsbild/landskapsbild  
Stadsbilden kommer påtagligen att förändras då platsen idag utgörs av tallskog. 
Det är viktigt att byggnaderna som placeras mot Idrottsvägen byggs i minst tre 
våningar för att bidra till en mer stadsmässig karaktär av gaturummet. Idag 
upplevs gaturummet som väldigt bred och har mer karaktären av en 
genomfartsgata.  
Genom att bevara en del av tallarna inom planområdet kommer det finnas en 
koppling kvar till områdets gröna karaktär.  

Barn 
Barn som kommer bo i området har möjlighet att välja skola i sin direkta närhet. 
Förutsättningarna för att utöva olika idrotter är mycket goda vilket är positivt.  
Någon större anlagd lekplats finns inte i närområdet.  

Trafiksäkerhet 
Gång- och cykelvägar med belysning och övergångsställen finns vid de större 
korsningspunkterna. En ny trafiksäkrare upphöjd passage kommer att anordnas 
på Idrottsvägen i höjd med Gavlerinken.  
 

Tillgänglighet 
Skola ligger i direkt anslutning till planområdet. Förskola finns närmast i Sätra 
och Stigslund. Övrig service finns i Sätra centrum dit avståndet promenadvägen 
är ca 1 km. Dagtid finns restaurang både på Gävletravet och Gavlerinken.  
Tillgängligheten till att utöva diverse olika sporter är mycket goda, likaså att 
besöka vid matcher och liknande. Området ligger även nära till ett stort 
rekreationsområde, Sätraskogens naturreservat.  
 
Avståndet till buss är ca 350 m men kan även bli bättre då kommunens mål är 
att Idrottsvägen på sikt ska trafikeras dagligen av en busslinje.  
 

Trygghet 
Tryggheten bedöms som god i området. Det finns belysning längs alla vägar och 
sikten är god. Området är idag enbart befolkat under dag och kvällstid men med 
bostäder och arbetsplatser med nattpersonal blir området befolkat under större 
delen av dygnet. Den planerade cykelvägen med förbindelse från Idrottsvägen 
till centrala Gävle kommer att sträcka sig genom ett område som i dagsläget inte 
är befolkat vilket kan göra att den känns otrygg. Avsikten är att även det området 
ska utvecklas så det bidrar till mer liv och rörelse i området.  
 

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i 
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet 
med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från 
lantmäterimyndighetens sida. 
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 Mark som är planlagd som GC-VÄG ska överföras till lämplig 
kommunägd fastighet.  
De fastigheter som berörs är följande:  
- Sätra 108:20, ca 4 300 m² 
- Sätra 108:8, ca 2 600 m²  
- Sätra 109:1, ca 1 300 m²  

 Ett markområde om ca 630 m² mot Idrottsvägen ska överföras från 
Sätra 11:1 till Sätra 108:20.  

 

Ekonomiska frågor 

Gävle kommun 
Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark (GC-VÄG) har Gävle 
kommun, i sin roll som huvudman, rätt att lösa in mot fastighetsägarens vilja 
men även en skyldighet att lösa in om fastighetsägaren begär detta.  
Kommunen får kostnader för att bygga ut en ny gång- och cykelväg samt för drift 
och underhåll av denna.  
Den befintliga infarten från Idrottsvägen i den östra delen ska iordningsställas 
som en lokalgata. Kommunen bygger lokalgatan men får intäkter av exploatören 
eftersom denne ska bekosta den del av lokalgatan som sträcker sig fram till Sätra 
108:20:s infart. Kommunen får kostnader för underhåll och drift av lokalgatan.  
Vad gäller det markområde om ca 630 m2 som exploatören ska överföra från 
kommunens fastighet kvittas detta mot det markintrång kommunen ska göra på 
exploatörens fastighet för gång- och cykelväg. Dessa markområden anses vara av 
lika värde och därför ska ingen ersättning erläggas av någon av parterna. 
Kommunen kommer att få kostnader för markinlösen för gång- och cykelväg på 
fastigheten Sätra 108:8. 
 
Exploatören 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. Exploatören ska även 
bekosta flytt av nätstation invid idrottsvägen, flytt av eventuella ledningar samt 
nödvändiga fastighetsregleringskostnader för utökning av fastigheten Sätra 
108:20 mot Idrottsvägen.  
Exploatören får kostnader för viss del av den lokalgata som kommunen ska 
bygga i den östra delen av planområdet.  
 

Tekniska frågor 

Utredningar 
Följande utredningar har använts som underlag:  

 Dagvattenutredning 2014-10-15, WSP  
 Omgivningsbuller – beräkningar, 2014-08-25, Westin Akustik AB 
 Beräkning av hästallergenhalter runt Åbytravet, Göteborg, 2006, IVL 

Svenska Miljöinstitutet AB 
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Detaljplanen upprättas med normalt planförande och beräknas antas under 
andra kvartalet 2015.  
 
Tidplan för planprocessen: 
Samråd november 2014 
Granskning februari 2015 
Antagande maj 2015 
 

Genomförandetid 
Detaljplanen ges en genomförandetid på fem år från det datum planen vinner 
laga kraft. Planen fortsätter efter genomförandetidens utgång att gälla tills den 
ändras eller upphävs.  
För aktuellt område finns en detaljplan som har genomförandetid som gäller 
fram till 2018. Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har 
fastighetsägaren rätt att begära ersättning om den anser sig lida ekonomisk 
skada. Det förefaller dock inte finnas anledning till det då det är fastighetsägaren 
själv med tilltänkta tillträdare till området som begär en ny detaljplan för ändrat 
ändamål.  
 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 

Avtal 
Ett exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren till fastigheten Sätra 
108:20 ska upprättas angående utformning och ansvar för den västra 
infartsvägens utfart mot Idrottsvägen. Avtalet ska även reglera marköverlåtelser 
mellan exploatörens fastighet Sätra 108:20 och den kommunalägda fastigheten 
Sätra 11:1 samt kostnadsfördelning för allmän plats samt lokalgata.  
 

Medverkande tjänstemän 
Följande tjänstemän har medverkat:  
Maria Höjer  miljöutredare 
Marie Wallström trafikplanerare 
Kjell Blomberg lantmäterichef 
Michael Landberg bygglovhandläggare 
Hanna Kulla  exploateringsingenjör 
 
 
Samhällsbyggnad Gävle 
 
 
Ulrica Olsson   Sari Svedjeholm 
Planchef   Planingenjör 
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SAMRÅD

2014-11-12 Samhällsbyggnad Gävle
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Handläggare 
Gustav Engblom

Dnr 12BMN106  

Dnr 14ON299

P L A N E R I N G S -  O C H  U T V E C K L I N G S E N H E T E N  

Omvårdnad Gävle   

   

omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Samråd, Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden. 
Detaljplan för bostäder, centrum mm.

Omvårdnad Gävle har för samråd fått planbeskrivning för del av Sätra 108:20, 

Norr om Estraden. Förvaltningen lämnar följande synpunkter angående den del 

av planen som möjliggör byggnation av ett vård- och omsorgsboende:

Omvårdnad Gävle har inget att tillägga till de undersökningar som gjorts av 

Samhällsbyggnad Gävle beträffande påverkan och störningar från kringliggande 

trafik och anläggningar mm. Utifrån genomförda undersökningar tyder inget på 

att fastigheten skulle vara olämplig för att upprätta ett vård- och 

omsorgsboende. 

Till samrådshandlingarna bifogad situationsplan visar på goda möjligheter till 

att iordningställa en trivsam utemiljö för kunderna vid ett eventuellt vård- och 

omsorgsboende.

För närvarande råder en brist på ca 70 lägenheter i vård- och omsorgsboenden i 

kommunen. Men det nuvarande underskottet förväntas redan under 2016 

övergå i ett överskott till följd av den kommunala utbyggnaden av vård- och 

omsorgsboendena på Gävle strand samt i Bomhus centrum om sammanlagt 104 

lägenheter. Därtill har privata aktörer påbörjat byggnation av 81 lägenheter i 

vård- och omsorgsboende på Muréngatan samt byggnation av 54 lägenheter i 

vård- och omsorgsboende i södra Bomhus. Utöver detta finns en planerad 

utbyggnad i kommunal regi om ytterligare 80 lägenheter i vård- och 

omsorgsboende under 2019- 2020. 



Sid 2 (2)

För en mer detaljerad beskrivning av förvaltningens kommande behov hänvisas 

till Omvårdnad Gävles boendeplan för särskilt boende 2015-2018 med utblick 

mot 2025 (Dnr 14ON107).  

Förvaltningens bedömning är således att det på kortsikt kommer uppstå en 

överetablering av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ytterligare ett vård- 

och omsorgsboende i Sätra utöver Forellplan med 124 lägenheter skulle också 

innebära en överetablering i stadsdelen. Med anledning av detta anser 

förvaltningen att utbyggnaden av ett trygghetsboende skulle vara ett bättre 

användningsområde för fastigheten i fråga. 

  

Annmarie Sandberg

Förvaltningschef 

Omvårdnad Gävle 
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Dnr 14ON299

U P P D R A G S E N H E T E N  

Omvårdnad Gävle   

   

omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Samråd, del av Sätra 108:20, Norr om Estraden  

Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta

att anta förvaltningens svar till yttrande som sitt eget.  

Ärendebeskrivning
Omvårdnad Gävle har för samråd fått planbeskrivning för del av Sätra 

108:20, Norr om Estraden. Syftet med detaljplanen är ”att att 

möjliggöra uppförandet av bostäder, vård- och omsorgsboende och 

centrumanknuten verksamhet i anslutning till Idrottsvägen. I samband 

med den nya exploateringen ska även en ny gång- och cykelväg 

anordnas mellan

arenaområdet och centrala Gävle.” 

Förvaltningen har baserat på de undersökningar som gjorts av 

Samhällsbyggnad Gävle beträffande påverkan och störningar från 

kringliggande trafik och anläggningar m m funnit att fastigheten inte 

skulle vara olämplig för att upprätta ett vård- och omsorgsboende. 

Förvaltningen ser dock hellre att fastigheten används för att upprätta ett 

trygghetsboende baserat på en förväntad överetablering i kommunen av 

vård- och omsorgsboenden på kort sikt. 

Annmarie Sandberg
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Fördelning av föreningsstöd till 
pensionärs- och 

funktionshindersföreningar inför 
år 2015



2014-11-13  
Sid 1 (5) Omvårdnadsnämnden

Dnr 14ON291
Handläggare Anna Bengtsson

U T V E C K L I N G S E N H E T E N

OMVÅRDNAD GÄVLE, Box 825 , 801 30  Gävle  Besöksadress Hamiltongatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 95 81 (dir) Fax 026-17 88 16 

anna.bengtsson@gavle.se

www.gavle.se

Fördelning av föreningsstöd till pensionärs- och 
funktionshindersföreningar inför år 2015

Förslag
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna fördelningen av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd åt 

pensionärs- och funktionshinderföreningar, på totalt 893 420 kronor av 

ramen på 1 075 000 kronor, för år 2015, samt

att överskjutande medel 181 580 kronor från föreningsstödet kan användas 

för eventuella nya verksamheter i samarbete med föreningar under 2015. 

Fördelningen av föreningsstöd till pensionärs- och funktionshinderföreningar 

sker enligt gällande reglemente. Omvårdnad Gävle fördelar 1 075 000 kronor i 

föreningsstöd. Totalt är det 25 (26)1 föreningar som ansökt om 1 718 030 kronor 

(1 541 270), se bilaga. 893 420 kronor (918 200) fördelas på totalt 15 föreningar. 

Avslagen grundas på att föreningarna har mer fond- och bankmedel än vad 

reglementet medger, särskilt bidrag där ingen direkt samverkan med Gävle 

kommun sker, förening som inte definieras som en handikappförening, förening 

som är en länsförening och får bidrag från Landstinget samt projektbidrag som 

sökts för insatser som inte bedöms vara projekt.  

De flesta av föreningarna har regelbundet och brett samarbete med Gävle 

kommun, framförallt med Omvårdnad Gävle. Därför erhåller de även 

verksamhetsstöd, utöver grundstödet.  Samarbetet består av trivselaktivteter för 

olika målgrupper, men även ett stort deltagande i olika arbetsgrupper och i 

remissvar.     

1 År 2014 inom parentes
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Bakgrund 
Omvårdnadsnämnden fördelar 1 075 000 kronor i bidrag enligt reglemente2 för 

föreningsstödet till pensionärs- och funktionshindersföreningar. Enligt 

reglementet erhålls ett grundstöd baserat på antal medlemmar. Därutöver 

fördelas ett verksamhetsstöd för den samverkan med Omvårdnad Gävle i form 

av exempelvis aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och i diverse 

arbetsgrupper. För samorganisationerna utgår särskilt stöd som baseras på antal 

samordnade föreningar, arbetsuppgifter samt lokalkostnader. För RSMH finns 

särskilda regler i särskilt stöd. Bidrag för projekt kan även beviljas. 

Idrottsföreningar som på ett konkret sätt kompletterar Omvårdnad Gävles 

verksamhet erhåller även särskilt stöd för den verksamheten.  Föreningens fond- 

och bankmedel påverkar möjligheten att få stöd. Finns det mer än 50 % av 

årsomsättningen i fond- och bankmedel ges inget föreningsstöd.   

13 (12) pensionärsföreningar, 8 (10) funktionshindersföreningar och 4 (4) övriga 

föreningar har ansökt om föreningsstöd för år 2015. Av verksamhetsberättelser 

framgår att de flesta pensionärs- och funktionshindersföreningarna arrangerar 

en mängd aktiviteter för social gemenskap. Förutom arbetet med att driva 

föreningen ordnar de temakvällar, cirklar, samtalsgrupper, spridning av 

information, motion, utflykter, längre resor och fester.  

Majoriteten av föreningarna har ett brett samarbete med olika verksamheter 

inom Omvårdnad Gävle i form av underhållning, besöks- och 

ledsagningsverksamhet, caféverksamhet m.m. Många av föreningarna finns 

dessutom regelbundet med i olika arbetsgrupper inom Omvårdnad Gävle, 

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Tillgänglighetsrådet. Dessa 

föreningar är även ibland remissorgan i olika kommunala frågor.  Det ideella 

arbetet i samverkan med kommunen är en stor och värdefull resurs för 

kommunen. 

Under 2014 reviderades reglementet för föreningsstöd och ett grundkrav är nu 

att föreningarna ska beskriva sitt tillgänglighetsarbete. I ansökan om 

föreningsstöd för 2015 är det endast ett fåtal föreningar som beskriver detta. Vid 

2015 års fördelning tar vi hänsyn till att föreningarna kan ha missat detta och det 

ses inte som ett skäl till avslag. Kultur och fritid kommer vid beslut om 

föreningsstöd poängtera detta till föreningarna inför nästa års ansökningar.

2   Reglementen finns på länken www.gavle.se/Uppleva--gora/Kultur/Stod-bidrag-och-
stipendier/Pensionars--och-handikappforeningar/
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Fördelning 
Några föreningar hade år 2013 omsättningstillgångar (fond- och bankmedel) 

som var högre än de max 50 % av omsättningen (kostnaderna) och beviljas 

därför inte stöd inför 2015. De fonder och andra avsatta pengar som 

föreningarna presenterat som öronmärkta pengar har räknats bort i kolumnen 

omsättningstillgångar, men vissa föreningar uppnår ändå mer än 50 % i fond- 

och bankmedel. 

 

Pensionärsföreningar
PRO samorganisation erhåller särskilt stöd för stor del av verksamhetens 

kostnader inklusive lönebidragsanställd och hyra.  

Av de 13 lokalföreningarna beviljas 7 (9)3 grundbidrag. De som dessutom har 

samverkan med Gävle kommun får även en liten del verksamhetsstöd. 

Fem lokalföreningar har enligt reglementet inte rätt till föreningsstöd då de har 

mer än 50 % i fond- och bankmedel i förhållande till årliga omsättningen.

En lokalförening är inte en pensionärsförening, är en sakförening, och beviljas 

därför inte föreningsstöd, de har även mer än 50 % i fond- och bankmedel i 

förhållande till årliga omsättningen.

PRO Samorganisation erhöll 2011 projektbidrag med 15 000 kronor för att driva 

ett invandrarprojekt för att metodiskt slussa personer med annan etnisk 

bakgrund till de olika lokalföreningarna. Redovisning skulle ske senast 2013. 

Kontakt är tagen med föreningen under 2013 och 2014. Föreningen har 

meddelat att projektet blivit vilande och att det ska återkomma med nya planer. 

Trots påtryckningar har ännu ingen ny plan för projektet inkommit. PRO 

Samorganisation erhåller därför 15 000 kr mindre i föreningsstöd för 2015. Om 

de fortfarande vill återuppta projektet får de återkomma med en ny 

projektansökan.

En lokalförening söker projektstöd för arbete med ansökan till Allmänna 

arvsfonden vilket inte bedöms vara ett projekt, ansökan avslås. Samma 

lokalförening söker särskilt bidrag för pilotprojektet Landräddningen, ansökan 

avslås då detta inte är ett projekt som föreningen driver utan de deltar i 

3 Siffran inom parentes gäller år 2014
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Omvårdnad Gävles projekt.

Hamrångegruppen erhöll 35 000 kr i projektstöd för en förstudie, för ett 

teaterprojekt i Bergby. Projektet skulle slutrapporteras senast 31 augusti 2014 till 

Omvårdnadsnämnden. Arbete pågår för att få in slutrapport.

Funktionshindersföreningar
HSO erhåller särskilt stöd till hyra, lönebidragsanställningar och de 

samordnande uppgifterna.  

RSMH får ett särskilt stöd för att täcka hyra och löpande driftskostnader för den 

träffpunkts- och utflyktsverksamhet de bedriver parallellt med Omvårdnads 

Gävles verksamhet på t.ex. Nygården. 

Av de 8 lokalföreningarna beviljas 5 (6) grundbidrag varav 2 även erhåller en 

liten del verksamhetsstöd. 

1 (3) lokalförening har enligt reglementet inte rätt till föreningsstöd då de har 

mer än 50 % i fond- och bankmedel. 

En förening får avslag då de inte tillhör HSO (riks eller motsvarande), är inte en 

lokalförening och har inget samarbete med Omvårdnad Gävle. 

En förening får avslag då de är en länsförening och får bidrag från Landstinget.

Övriga föreningar
Valbo Gymnastikförening och Korpen Gävle kompletterar kommunens 

verksamhet med gymnastik på vård och omsorgsboenden och erhåller därför 

särskilt stöd.  Gränssprängarna bedöms bedriva verksamhet som kompletterar 

kommunens verksamhet och erhåller därför särskilt stöd. Pensionärernas 

Bridgeklubb  har sökt särkilt bidrag, föreningen har ingen direkt samverkan med 

Omvårdnad Gävle/Gävle, deras ansökan avslås.

Överskjutande medel
De överskjutande medlen används för att stimulera nyskapande satsningar för 

Omvårdnad Gävles målgrupper. Utifrån detta ges föreningar möjlighet att i 

samverkan med Omvårdnad Gävle ansöka om ytterligare stöd under året. 

Ansökan görs till Planering och Utvecklingsenheten inom Omvårdnad Gävle. 

Beslut tas av Omvårdnadsnämnden.
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Annmarie Sandberg 

Förvaltningschef 
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Omvårdnadsnämnd

Förslag till sammanträdesdatum för 
Omvårdnadsnämnden år 2015

Förslag till beslut
Att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden 

år 2015.

Ärendebeskrivning
Omvårdnadsnämnden föreslås ha sammanträden på onsdagar, 1 gång i 

månaden. Samtliga sammanträden föreslås starta kl 10.00 och vara öppna för 

allmänheten.

Föreslagna sammanträdesdatum bygger på Kommunledningskontorets 

rekommendationer, för att underlätta arbetet för förvaltningens rapportering 

till Kommunstyrelsen om bl a det ekonomiska läget.

Beredning föreslås hållas två veckor före varje sammanträde, kl 08.15 – 12.00.

Sammanträde Beredning
21 januari 7 januari

18  februari 4 februari

18 mars 4 mars

8 april 25 mars

27 maj 13 maj

17 juni 3 juni

26 augusti 12 augusti

23 september 9 september

14 oktober 30 september

18 november 4 november

16 december 2 december

Utöver ordinarie sammanträdesdatum kommer förslag att läggas till datum för 
utbildning/introduktion.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Aktuellt hemsjukvården



Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg 
FoU Välfärd Region Gävleborg 



Politiskt beslut 

Länets kommuner och landstinget rekommenderas att fatta följande beslut:  

 

att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och 
organisationernas upplevelser  
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Målen med kommunaliseringen av Hemsjukvården 

1. Ansvargränser blir enkla att beskriva, förstå och tillämpa både ur patient/brukarsynvinkel 
och ur organisatorisk synvinkel.  

 

2. Förutsättningarna för att åstadkomma bättre kontinuitet med färre utförare runt varje 
patient/brukare ökar  

 

3. Förutsättningarna för smidigare planering av vård och omsorg utförd med helhetssyn ökar  

 

4. Förutsättningarna för att kunna ge vård med högre patientsäkerhet ökar  

 

5. På organisatorisk nivå ökar förutsättningarna för effektivare resursanvändning  

 

6. På nationell nivå blir huvudmannaskapet för hemsjukvård i ordinärt boende mer enhetligt  
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Utvärderingens upplägg 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2. Bättre kontinuitet 
3. Helhetssyn vård och omsorg 
4. Högre patientsäkerhet  
5. Effektivare resursanvändning 
 

Löpande verksamhetsnära statistik används som bas 

Organisation/ledningsperspektiv 

Mål 
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Utvärderingens upplägg 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

Patientintervjuer 
 8 kvinnor och 6 män i åldern 65-90 år 

 
 Bosatta i Bollnäs, Gävle, Hofors och Ljusdal 

 
 Samtliga inskrivna i hemsjukvården före 

kommunaliseringen 
 

 9 av 14 har även hemtjänst 

Enkät till medarbetare 
Webenkät utskickad i fyra olika anpassade varianter 
till: 

 Alla hemsjukvårdsmedarbetare 
 
 Ett slumpvis urval av 

hemtjänstmedarbetare med delegering 
för hemsjukvårdsuppgifter 
 

 Alla hälsocentrals läkare som har 
hemsjukvårdspatienter 
 

 Alla sjuksköterskor/distriktssköterskor 
som gör hembesök 

 
 Alla masar 

Chefsintervjuer 
 11 hemsjukvårdschefer i 10 kommuner 

 
 5 hälsocentrals- och 6 hemtjänstchefer i Bollnäs, 

Gävle, Hofors, Hudiksvall och Ljusdal 
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Svarsfrekvens och bortfall 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

Enkät till medarbetare 
 
 Hemsjukvårdmedarbetare 66 % (175 av 266) 

 
 Hemtjänstmedarbetare 16 % (58 av 356 ) 

 
 Hälsocentrals läkare 53 % (48 av 91) 

 
 Hälsocentrals sjuksköterskor/distriktssköterskor 68 % (86 av 

127) 

Totalt är det 61 % av respondenterna som 
arbetat med hemsjukvård även innan 

kommunaliseringen. 

Hur ska vi göra med 
hemtjänstmedarbetargruppen 

vid nästa datainsamling? 
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Verksamhetsstatistik 
från kommunerna 
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Utvecklingen av  antal hemsjukvårdspatienter  2013 
mätt den 1 varje månad 

Hofors

Hudiksvall

Ljusdal

Ovanåker

Sandviken

Löpande verksamhetsnära statistik används som bas 

Behöver er hjälp att 
få in löpande 

verksamhetsstatistik! 

Har för Ockelbo enbart fått 
statistik för november. 

 
För Söderhamn enbart fått 

statistik för februari och 
december . 

 
Från övriga kommuner 

saknas statistik. 7 



Verksamhetsstatistik 
Senior alert 
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Utveckling över tid, antal registrerade riskbedömningar för 
hemsjukvårdspatienter i Senior alert  
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Utveckling över tid, andel utfall av riskbedömningar för  
hemsjukvårdspatienter i  Senior alert 

Riskbedömningar där ingen risk kunnat
konstateras

Riskbedömningar där risk för fall
konstaterats

Riskbedömningar där risk för trycksår
konstaterats

Riskbedömningar där risk för undernäring
konstaterats

Riskbedömningar där risk för ohälsa i
munnen konstaterats

Löpande verksamhetsnära statistik används som bas 
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Tydligare ansvarsgränser 
mellan hemsjukvård och slutenvård 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

10 

38 

47 

5 

0%

20%

40%
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100%

Hemsjukvårdens medarbetare

Anser du att ansvarsgränserna mellan 
hemsjukvårdens och slutenvårdens personal är 

tydliga, generellt sett? 

Nej mycket otydlig Nej, inte särskilt tydlig

Ja, tydlig Ja, mycket tydlig
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Hemsjukvårdens medarbetare

Anser du att tydligheten för dessa ansvarsgränser har 
förändrats sedan kommunaliseringen av hemsjukvården 1 

februari 2013? 

Nej, blivit mycket otydligare Nej, blivit otydligare

Ingen förändring Ja, tydligare

”Nej, inte när det gäller 
hjälpmedel inför utskrivning 
från sjukhuset.” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 

Drygt hälften av 
hemsjukvårdsmedarbetarna anser 

att ansvarsgränserna mellan 
hemsjukvården och slutenvården 

är tydliga eller mycket tydliga. 

” I stort. Det som verkar oklart för 
slutenvården är gränsdragningen mellan 
primärvården och hemsjukvården, tex vid 
kallelse till vårdplaneringar.” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 

Knappt 40 procent anser att  det 
blivit otydligare eller mycket 

otydligare ansvarsgränser efter 
kommunaliseringen. 
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Tydligare ansvarsgränser 
mellan hemsjukvård och hälsocentral 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

15 14 10 

50 47 48 

33 38 42 

3 1 
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Hemsjukvårdens
medarbetare

Hälsocentralens
sköterskor

Hälsocentralens läkare

Anser du att ansvarsgränserna mellan 
hemsjukvårdens och hälsocentralens personal är 

tydliga, generellt sett? 

Nej mycket otydlig Nej, inte särskilt tydlig

Ja, tydlig Ja, mycket tydlig

11 13 17 
26 15 20 

44 49 41 

16 23 17 
3 5 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Hemsjukvårdens
medarbetare

Hälsocentralens
sköterskor

Hälsocentralens läkare

Anser du att tydligheten för dessa ansvarsgränser har 
förändrats sedan kommunaliseringen av hemsjukvården 1 

februari 2013? 

Nej, blivit mycket otydligare Nej, blivit otydligare

Ingen förändring Ja, tydligare

Ja, blivit mycket tydligare

”Hemsjukvården och hälsocentralens 
ansvarsgränser skiljer sig åt. Det blir ofta 
diskussioner där hemsjukvården tycker 
en sak och hälsocentralen en annan.” 
(Hälsocentrals sköterska) 

Majoriteten anser att 
ansvarsgränserna mellan 

hemsjukvården och hälsocentralen 
inte är tydliga. 

” Rörigt att veta när en patient skall 
tillhöra hemsjukvården eller inte. Det 
kan verka tydligt på pappret, men i 
realiteten är det suddiga gränser.” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 

 
Av hemsjukvårdens 

medarbetare och läkarna är 
det 37 procent som anser att 

det blivit otydligare eller 
mycket otydligare efter 

kommunaliseringen. 
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Tydligare ansvarsgränser 
mellan hemsjukvård och hemtjänst 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 Informanterna som även har hemtjänst har god 
kunskap om skillnaden mellan hemtjänst och 
hemsjukvård. 
 

 Någon tar upp osäkerhet kring ansvarsgränser för 
delegerade HSL-uppgifter. 
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Tydligare ansvarsgränser 
mellan hemsjukvård och hemtjänst 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

5 5 

24 29 

62 59 

9 7 
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Hemsjukvårdens medarbetare Hemtjänstens medarbetare

Anser du att ansvarsgränserna mellan 
hemsjukvårdens och hemtjänstens personal är 

tydliga, generellt sett? 

Nej mycket otydlig Nej, inte särskilt tydlig

Ja, tydlig Ja, mycket tydlig
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Hemsjukvårdens medarbetare Hemtjänstens medarbetare

Anser du att tydligheten för dessa ansvarsgränser har 
förändrats sedan kommunaliseringen av hemsjukvården 1 

februari 2013? 

Nej, blivit mycket otydligare Nej, blivit otydligare

Ingen förändring Ja, tydligare

Ja, blivit mycket tydligare

”Många blandar ihop hemtjänst med 
hemsjukvård. Även hemtjänstpersonal 
har svårt att veta vilka patienter som 
tillhör hemsjukvården och vilka som 
tillhör primärvården.” 
(Hemtjänstmedarbetare) 

Majoriteten anser att 
ansvarsgränserna mellan 

hemsjukvård och 
hemtjänst är tydliga. 

”Vårat uppdrag är tydligt, vi gör 
vårat arbete och hemtjänsten gör ett 
annat. Sen fungerar det dåligt på 
vissa områden med hemtjänsten.” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 
 

Drygt hälften av hemsjukvårdens och 
knappt hälften av hemtjänstens 

medarbetare anser att detta inte 
förändrats efter kommunaliseringen. 
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Tydligare ansvarsgränser 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

”Vi får kämpa för att patienten ska bli 
HSV patienter då kommunens DSK säger 
att vi först måste sköta patienten i 14 
dagar innan de tar över.”  
(Hälsocentrals sköterska) 

De flesta anser att definitionen för om 
en patient ska bli en 

hemsjukvårdspatient inte är särskilt 
tydlig eller mycket otydlig.  

”Oftast är det tydligt, men ibland är det 
en subjektiv bedömning om en patient 
"kan ta sig till Hälsocentralen". En del 
hävdar att de inte kan, fast  andra 
patienter i sämre skick kan ta sig…” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 
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Anser du att definitionen för när en patient ska bli en 
hemsjukvårdspatient är tydligare idag än den var innan 

kommunaliseringen 1 februari 2013? 

Nej, blivit mycket otydligare Nej, blivit otydligare

Ingen förändring Ja, tydligare

Ja, blivit mycket tydligare
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Anser du att definitionen för när en patient ska bli en 
hemsjukvårdspatient är tydlig? 

Nej mycket otydlig Nej, inte särskilt tydlig

Ja, tydlig Ja, mycket tydlig

Ungefär en tredjedel anser att 
definitionen av 

hemsjukvårdspatient blivit 
tydligare efter 

kommunaliseringen. 
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Tydligare ansvarsgränser 

1.Tydligare 
ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 Att definiera vem som är hemsjukvårdspatient och 
inte kräver mycket diskussioner. 
 

 Kriteriet ”att inte kunna ta sig till Hälsocentral” 
särskilt svårt, t ex när: 
 enbart hjälp med medicin 

 
 rehab behövs både hemma och på 

Hälsocentral 
 
 

”Det finns alltid patienter som inte riktigt passar 
in i facken, liksom” (Hemsjukvårdschef) 

Reflektion: Fungerar samarbetet runt den 
enskilda patienten bäst när huvudmännen inte 

håller strikt på ansvarsgränserna? 
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Bättre kontinuitet 

1.Tydligare ansvarsgränser 

2.Bättre kontinuitet 
3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

 Kontinuitet inom hemsjukvården är viktigt för 
tryggheten. 

 
 Informanterna får som mest besök av 4 olika 

hemsjukvårdspersonal; bara en tycker det är för 
många. 

 
 Betydligt mindre kontinuitet inom hemtjänsten. 

 

”Det har ju kommit några olika… men för det mesta 
är det ju X och det är klart det är henne man 
känner förtroende för…” 
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Bättre kontinuitet 

1.Tydligare ansvarsgränser 

2.Bättre kontinuitet 
3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 
Organisation/ledning 
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Hemsjukvårdens medarbetare Hemtjänstens medarbetare

Hur tycker du att kontinuiteten för 
hemsjukvårdspatienten fungerar, generellt sett? 

Dåligt Inte särskilt bra Bra Mycket bra
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Anser du att kontinuiteten har förändrats sedan 
kommunaliseringen av hemsjukvården 1 februari 2013 

Nej, det har blivit betydligt sämre Nej, det har blivit sämre

Ingen förändring Ja, det har blivit bättre

Ja, det har blivit betydligt bättre

”Bra för de som ständigt är hemsjukvårdspatienter, men 
sämre kontinuitet för de som är hemsjukvårdspatienter tidvis” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 

En tydlig majoritet anser att 
kontinuiteten för 

hemsjukvårdspatienten 
fungerar bra eller mycket bra. 

Av hemsjukvårdens medarbetare 
är det drygt en tredjedel och av 

hemtjänstens medarbetare är det 
41 procent som anser att 

kontinuiteten blivit bättre eller 
betydligt bättre efter 
kommunaliseringen. 
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Bättre kontinuitet 

1.Tydligare ansvarsgränser 

2.Bättre kontinuitet 
3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

 Upprepade in- och utskrivningar mellan 
hemsjukvården och primärvården påverkar 
kontinuiteten negativt. 
 

 Läkarkontinuiteten har ökat i vissa och minskat i andra 
områden. 
 

 Hemsjukvårds sjuksköterskor som enbart arbetar med 
hembesök har ökat kontinuiteten, särskilt dagtid. 
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Helhetssyn vård och omsorg 
samarbete mellan kommun och landsting 

 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 Knappt hälften av informanterna har fått hembesök av 
läkare. 
 

 Några måste själva uppsöka Hälsocentralen för 
läkarkontakt. 

”Förr fick de gå in och titta vad jag behövde i 
journalen, nu får de inte…Jag menar om man 
ligger inne på sjukhus så måste det vara 
jättebra för distrikts-sköterskan att veta vad 
som har hänt där inne. De är ju nollställda när 
man kommer hem, då ska de be läkaren som 
är här ute i X att hon går in och tittar…” 
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Helhetssyn vård och omsorg 
informationsöverföring mellan hemsjukvård och hälsocentral 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 
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 Hur tycker du att informationsöverföringen mellan 

hemsjukvårdens och hälsocentralens personal 
fungerar, generellt sett? 

Dåligt Inte särskilt bra Bra Mycket bra
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Anser du att kvalitén på informationsöverföringen har 
förändrats sedan kommunaliseringen av hemsjukvården 1 

februari 2013? 

Nej, det har blivit betydligt sämre Nej, det har blivit sämre

Ingen förändring Ja, det har blivit bättre

De flesta anser att 
informationsöverföringen mellan 

hemsjukvården och 
hälsocentralen fungerar bra eller 

mycket bra. 

”Har regelbundna träffar med HC för att 
överrapportera patienter. Dokumenten vi 
använder är dock bristfälliga, får inte 
tillräckligt med information därifrån. Ett 
problem är att vi inte har tillgång till HC:s 
journaler. ” (Hemsjukvårdsmedarbetare) 

”Nackdel att inte dela 
journalsystem. Mycket dra 
ut journalkopior och lämna 
över.” 
(Hälsocentrals sköterska) 

Av läkarna anser över 60 procent 
att informationsöverföringen blivit 
sämre eller betydligt sämre efter 

kommunaliseringen. 
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Helhetssyn vård och omsorg 
samarbete kommun och landsting 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 De flesta hemsjukvårds- och hälsocentralschefer 
ger positiv helhetsbild av samarbetet. Framhåller 
regelbundna möten, personkännedom och 
gemensamma lokaler. 
 

 Att inte har tillgång till varandras journaler är ett 
stort problem.  
 

 Vårdplanering på sjukhus fungerar ofta dåligt. 
Otillräcklig och sen info, dubbelkallelse. 
 

 Samarbetet mellan hemtjänsten och 
primärvården har minskat efter 
kommunaliseringen. 
 

 Problem ur hemtjänstchefernas perspektiv, men 
inte ur hälsocentralchefernas. 
 

 Skillnader mellan enskilda hälsocentraler och 
läkare i huruvida hembesök genomförs. 

 

”När läkare inte kan hitta utrymme att göra 
hembesök till en svårt sjuk hemma, då är det ju 
de som är mycket friskare som han ser på 
hälsocentralen som han träffar istället. Att det 
inte prioriteras…” (hemsjukvårdschef) 
 

20 



Helhetssyn vård och omsorg 
samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 Alla informanter som även har hemtjänst uppger att 
samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården 
fungerar bra. Flera nämner som exempel att de 
brukar skicka meddelanden till hemsjukvården via 
hemtjänsten. 
 

 Fler delegeringar ger mindre ”dubbelspring” – men är 
kompetensen tillräcklig? 
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Helhetssyn vård och omsorg 
samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 
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Hemsjukvårdens medarbetare Hemtjänstens medarbetare

Hur tycker du att samarbetet mellan hemsjukvårdens 
och hemtjänstens personal fungerar, generellt sett? 

Dåligt Inte särskilt bra Bra Mycket bra
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Anser du att samarbetet har förändrats sedan 
kommunaliseringen av hemsjukvården 1 februari 2013? 

Nej, det har blivit betydligt sämre Nej, det har blivit sämre

Ingen förändring Ja, det har blivit bättre

Ja, det har blivit betydligt bättre

”Det är bra och vi jobbar på 
att det ska bli bättre” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 

Majoriteten av både 
hemsjukvårdsmedarbetarna och 

hemtjänstmedarbetarna anser att 
samarbetet dem emellan fungerar 

bra eller mycket bra. 

”Det fungerar bättre nu.” 
(Hemtjänstmedarbetare) 

 

De flesta 
hemsjukvårdsmedarbetare anser 

att samarbetet inte förändrats 
efter kommunaliseringen. 
Ungefär 40 procent i båda 

grupperna anser att samarbetet 
blivit bättre eller mycket bättre.  
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Helhetssyn vård och omsorg 
samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & 
omsorg 

4.Högre patientsäkerhet  
5.Effektivare 

resursanvändning 

 Organisation/ledning 

 Samarbetet har förbättrats mycket. Samlokalisering, 
direktnummer.  
 

 Problem för hemtjänsten: Vem är 
hemsjukvårdspatient? 

 
 Enligt hälften av cheferna har delegeringarna ökat. 

 
 Behov av utbildning och resurser för att utöka 

antalet delegeringar till Hemtjänstpersonal. 
”För vår del fungerar det jättebra…Har 
distriktssköterskan någon fundering, då är ju 
hemtjänstpersonalen där och de kan fråga direkt. Och 
det gör att det blir snabba åtgärder. Kortare 
informationsvägar…” (Hemtjänstchef) 
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Högre patientsäkerhet 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre 
patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 
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 Hur tycker du att patientsäkerheten fungerar för 
hemsjukvårdspatienterna, generellt sett? 

Dåligt Inte särskilt bra Bra Mycket bra
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Anser du att patientsäkerheten för hemsjukvårdspatienter 
har förändrats sedan kommunaliseringen av 

hemsjukvården 1 februari 2013? 

Nej, det har blivit betydligt sämre Nej, det har blivit sämre

Ingen förändring Ja, det har blivit bättre

Ja, det har blivit betydligt bättre

Läkarna är den grupp där flest 
anser att patientsäkerheten 
för hemsjukvårdspatienten 

inte fungerar särskilt bra eller 
dåligt. 

”Eftersom vi inte vet när patienterna är på 
läkarbesök och att vi inte får läkarordinationer 
efter dessa så kan jag inte säga att vi har hög 
patientsäkerhet. Vi har dåligt med 
läkarkontakter.” (Hemsjukvårdsmedarbetare) 

 

”Vi har ingen aning om hur patienten 
mår eller vad som händer då vi ej har 
samma journalsystem. Men vi förväntas 
ta ansvar över patienten o deras hälsa!!! 
Helt oacceptabelt.” (Hälsocentrals läkare) 

Drygt hälften av hemsjukvårdens 
medarbetare och läkarna anser att 

patientsäkerheten för 
hemsjukvårdspatienterna blivit sämre eller 
betydligt sämre efter  kommunaliseringen. 
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Högre patientsäkerhet 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre 
patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning Drygt hälften av hemsjukvårdsmedarbetarna 
anser att läkarnas delaktighet för 

hemsjukvårdspatienterna är bra eller mycket bra. 

”De flesta patienter har "sin läkare" 
sen tidigare. Det är oftast ordinarie 
läkare som ansvarar för kommunens 
hemsjukvård både i ordinärt och 
särskilt boende. De är delaktig i 
läkemedelsgenomgångar, hembesök 
etc.” (Hemsjukvårdsmedarbetare) 
 

”Mycket dåligt intresse för HSV 
patienter… De gör sällan hembesök, 
läkemedels genomgångar görs inte 
alltid med patienten närvarande. Det 
skulle behövas en särskild 
läkare/rondtid varje vecka” 
(Hemsjukvårdsmedarbetare) 
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Hemsjukvårdens medarbetare

Anser du att läkarnas delaktighet har förändrats, efter 
kommunalsieringen av hemsjukvården 1 februari 2013? 

Nej, det har blivit betydligt sämre Nej, det har blivit sämre

Ingen förändring Ja, det har blivit bättre

Ja, det har blivit betydligt bättre
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 Hur bedömer du delaktigheten från läkarnas sida för 

hemsjukvårdspatienterna? 

Dåligt Inte särskilt bra Bra Mycket bra

Knappt hälften anser att 
detta inte förändrats efter 

kommunaliseringen. 
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Högre patientsäkerhet 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre 
patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

En tredjedel av läkarna anser att de inte 
alls har tillräckligt med tid för sina 

hemsjukvårdspatienter. 

”Jag har tid när sköterskorna 
konsulterar mig, men jag har 
ingen aning vilka som är 
hemsjukvårds patienter” 
(Hälsocentrals läkare) 

 

”Brist på fasta kollegor gör att 
belastning o tid är hårt 
ransonerad. Denna grupp 
patienter får på för lite - de enkla 
fallen på Hälsocentralen får mer. 
Men så är ju de tydliga direktiven 
i verkligheten från våra politiker - 
tillgänglighet och tid för det 
enkla , det andra är mer snack.” 
(Hälsocentrals läkare) 
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Anser du att du som läkare har tillräckligt med tid för 
dina hemsjukvårdspatienter? 

Inte alls Ibland Ofta Alltid
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Anser du att detta har förändrats, efter kommunaliseringen 
av hemsjukvården 1 februari 2013? 

Nej har betydligt mindre tid Nej, har mindre tid

Ingen förändring Ja, har mer tid

Drygt 70 procent anser att detta inte 
förändrats efter kommunaliseringen. 

26 



Högre patientsäkerhet 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 

4.Högre 
patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 Organisation/ledning 

• Nästan samtliga hemsjukvårds- och 
hälsocentralschefer bedömer att patientsäkerheten 
som helhet är god. 
 

• De flesta kan inte bedöma om patientsäkerheten har 

förändrats efter kommunaliseringen. 

Gynnar patientsäkerheten: 
• särskilt utsedda 

hemsjukvårdssjuksköterskor och 
läkare. 

 
• hemtjänstpersonal lätt signalera till 

sjuksköterska. 

 

”Läkemedelshanteringen…alltså det är skrämmande 
hur det fungerar” (hemsjukvårdschef) 

 

Hotar patientsäkerheten: 
• hanteringen av läkemedelslistor. 

 
• in- och utskrivningar hemsjukvård – 

primärvård.  
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Effektivare resursanvändning 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

Talar för: 
  Samordning resurser särskilt 

boende – hemsjukvård 
 

  Ökat samarbete hemsjukvård– 
hemtjänst 
 

  Mer avgränsat ansvarsområde 
för hemsjukvårdssjuksköterska 

Talar emot: 
  Upprepade in- och utskrivningar 

hemsjukvård – primärvård 
 

  Avsaknad av gemensamt journalsystem 
hemsjukvård – primärvård  
 

  Dubbla kallelser till vårdplanering 
 

  Mer administrativa uppgifter för 
legitimerad personal 
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Sammanfattningsvis 
Patientintervjuerna 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

 Patienterna känner till 
kommunaliseringen, men bytet av 
huvudman har gått relativt obemärkt 
förbi. 

 
 Informanterna värderar 

hemsjukvårdens betydelse högt. 
 
 Tydligaste förändringen: Avgift utan tak 

 

 
”Förut var det ju landstinget som kom, men så 
kom de en vacker dag och talade om att de 
övertagit, kommunen” (hemsjukvårdspatient) 
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 De flesta informanter upplever trygghet med 
hemsjukvården 
 

Viktigt för Tryggheten: 
 att bli behandlad med respekt och bli sedd 
 kontinuitet och tillgänglighet 

 
 

Viktigt för Delaktigheten: 
 att bli tillfrågad om egna uppfattningar 
 att personalen kartlägger patientens 

situation 
 att bli informerad 

 
 De flesta informanter upplever delaktighet 

gällande den hemsjukvård som ges, men ser inte 
den individuella vårdplanen som ett centralt 
redskap för detta. 

 
 
 

”Det är ju mig de ska lyssna på, det är ju min kropp” 
 
”..det finns ingenting som är så bra som information 
och det kan man aldrig få för mycket av” 



Sammanfattningsvis 
Medarbetarenkäten 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

Patientsäkerheten  anses av hemsjukvårdens medarbetare och 
hälsocentralens sköterskor fungera bra.  Läkarna anser dock att  
patientsäkerheten inte fungerar särskilt bra.  

Ansvarsgränserna mellan hemsjukvården och hälsocentralen uppfattas inte som 
tydliga varken av hemsjukvårdens medarbetare, hälsocentralens sköterskor eller 
hälsocentralens läkare. 

 
Ansvarsgränserna mellan hemsjukvård och hemtjänst uppfattas som tydliga av 
båda yrkesgrupperna. 

Kontinuiteten för hemsjukvårdspatienten anses fungerar bra eller mycket bra av 
en tydlig majoritet av hemsjukvårdens och hemtjänstens medarbetare. 

Helhetssyn vård och omsorg 
 Informationsöverföringen mellan hemsjukvården och hälsocentralen anses av hemsjukvårdens medarbetare och 

hälsocentralens sköterskor fungera bra eller mycket bra. Majoriteten av hälsocentralens läkare anser dock att 
informationsöverföringen inte fungerar särskilt bra. 

 
 Samarbetet mellan hemsjukvårdens medarbetare och hemtjänstens medarbetare upplevs fungerar bra eller 

mycket bra. 

30 



Sammanfattningsvis 
Chefsintervjuerna 

1.Tydligare ansvarsgränser 
2.Bättre kontinuitet 

3.Helhetssyn vård & omsorg 
4.Högre patientsäkerhet  

5.Effektivare 
resursanvändning 

 
Organisation/ledning 

 Ur hemtjänstchefernas perspektiv är den största 
fördelen närheten till hemsjukvårdspersonalen. 

 
 …och de största förbättringsområdena: 

 
 Hemtjänstpersonalens kännedom om vilka 

brukare som är hemsjukvårdspatienter 
 

 samarbetet med primärvårdens 
sjuksköterskor  
 

 Resurstillgång i förhållande till antal 
delegeringar 

 De flesta hemsjukvårds- och 
hälsocentralschefer ger positiv 
helhetsbild av kommunaliseringen. 
 

 Tre förbättringsområden dominerar: 
 
 informationsöverföring 

primärvård – hemsjukvård 
 

 definitionen av 
hemsjukvårdspatient 
 

 läkarmedverkan 
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Bilaga 1 
Patientintervjuerna 

 

Löpande  verksamhetsuppföljning i verksamhet   

Patientperspektivet på kommunaliseringen av hemsjukvården 
– resultat av intervjustudie  Lena Söderlund 
  
Undersökningsgrupp och urvalsförfarande 
Sammanlagt har 14 intervjuer gjorts med sex män och åtta 
kvinnor i åldern 65-90 år (medianålder 77) boende i fyra av länets 
kommuner; Ljusdal, Bollnäs, Hofors och Gävle. Intervjuerna, som 
gjordes under tidsperioden oktober-december 2013, berörde 
personernas upplevelse av hemsjukvården. Samtliga informanter 
var inskrivna i hemsjukvården före den 1 februari 2013, det vill 
säga före kommunaliseringen av verksamheten och de kunde 
därför reflektera över om bytet av huvudman inneburit några 
förändringar för den vård och omsorg de fått.   
 
Informanterna valdes ut med hjälp av hemsjukvårdens personal i 
respektive kommun efter att de och deras chefer blivit 
informerade om syfte och genomförande av intervjuerna. 
Inklusionskriterierna för deltagande var att informanterna skulle 
vara klara och rediga för att kunna redogöra för sin situation samt 
att de hade varit inskrivna i hemsjukvården under 2012, det vill 
säga då landstinget fortfarande ansvarade för verksamheten.  
 
 
Tabell 1. Översikt över informanterna. 
 
 
 
 

Bland de av hemsjukvården föreslagna informanter som 
uppfyllde inklusionskriterierna gjordes ett urval där en jämn 
könsfördelning eftersträvades och där hänsyn togs till att få  
 
 
informanter med olika behov av sjuksköterske- och/eller rehab-
insatser, samt om möjligt med hemtjänst. Efter att de utvalda 
informanterna tillfrågats av hemsjukvårdens personal om att 
delta i studien och därefter lämnat muntligt samtycke, 
kontaktades varje enskild deltagare per telefon då tid för intervju 
bestämdes. Informanterna fick både muntlig och skriftlig 
information om att all data behandlas konfidentiellt och att 
resultatet presenteras så att inga individer kan identifieras. 
Intervjun genomfördes med hjälp av bandspelare i informantens 
bostad. Inledningsvis tackade 15 av de sammanlagt 19 tillfrågade 
personerna ja till att delta, en av de tillfrågade avböjde dock 
senare då dennes hälsotillstånd hade försämrats.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter lästes 
texterna igenom ett flertal gånger. Av materialet framkom 12 
kategorier. Kategoriseringen bygger på de mål, men även 
viljeinriktning och värdegrund gällande bland annat trygghet och 
delaktighet som formulerats i avtalet för kommunaliseringen. 
 
 
 
 

Kommun Män  Kvinnor Hemtjänst  Hjälp av 

sjuksköterska 

Hjälp av 

sjukgymnast 

Hjälp av 

arbetsterapeut 

Ljusdal 0 2 2 2 2   

Bollnäs 1 3 3 4 2 1 

Gävle 3 1 2 4 2 2 

Hofors 2 2 2 4     34 
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Patientintervjuerna 

Löpande  verksamhetsuppföljning i verksamhet   

Kännedom om kommunaliseringen och upplevelser av 
förändringar 
De flesta av informanterna har kännedom om 
kommunaliseringen av hemsjukvården. För flertalet av dem har 
det dock inte inneburit någon förändring och därför har bytet av 
huvudman gått dem relativt obemärkt förbi.  
 
”Förut var det ju landstinget som kom, men så kom de en vacker 
dag och talade om att de övertagit, kommunen”  
 
En av de informanter som tycker sig ha sett en förändring efter 
kommunaliseringen anser att man i den tidigare organisationen 
skiljde mer på hemtjänstens och hemsjukvårdens uppgifter och 
ger som exempel att vissa HSL-uppgifter som tidigare utförts av 
hemsjukvårdens personal nu istället delegerats till hemtjänsten.  
 
Då hemsjukvårdens personal fortfarande utförde uppgiften kom 
de ofta hem till informanten samtidigt som hemtjänsten var på 
plats och utförde andra sysslor, men efter delegeringen till 
hemtjänstpersonalen blir det ”inget dubbelspring” som 
informanten uttrycker det. Informanten ser dock risker med att 
delegera allt för avancerade uppgifter till personal som inte är 
sjukvårdsutbildad och menar att så länge allt går som det ska 
med den delegerade uppgiften är det inga problem, men händer 
något utöver det vanliga så finns inte kunskapen hos 
hemtjänstpersonalen om hur de ska hantera situationen.  
 
En annan informant tycker att kommunaliseringen av 
hemsjukvården har fört med sig att personalen kommer på 
oregelbundna tider och att de ofta är sena och informanten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spekulerar om det beror på personalbrist i kommunen.  
 
”… Jag får ju vänta mer nu på att de kommer och hjälper mig 
med såren än förut. Det var ju väldigt bra, om vi säger när de 
andra hade det, för det var konstigt men de kom efter lunch de, 
de kom punktligt efter lunchen, jaa, men de här, jag får den 
uppfattningen att de har ingen personal att skicka”  
 
Två av informanterna tycker sig inte uppleva någon förändring i 
den vård de får, men ifrågasätter avgiften på 300 kronor i 
månaden för hemsjukvården som kommunaliseringen inneburit. 
Då ingen av dem har hemtjänst omfattas de inte av maxtaxan för 
hemtjänsten, där avgiften annars ingår och de får därför en 
årskostnad på 3600 kronor. En av dem, som har två insatser i 
veckan från hemsjukvården (den andra informanten har en insats 
i veckan) ställer sig också frågande till att avgiften är densamma 
oavsett hur många hemsjukvårdsinsatser som görs i månaden. 
Båda informanterna efterlyser någon form av högkostnadsskydd.  
 
” Ja, viss begränsning bör det ju finnas tycker jag. Ja, något tak…” 
 
Ytterligare en informant anser att allt fungerar mycket bättre nu, 
vilket en anhörig till informanten håller med om och jämför med 
hur det var när den privata hälsocentralen skötte hemsjukvården. 
 
”Jag tycker det har blivit bättre sen kommunen tog över om jag 
får säga något, för att förut hade vi jättejobbigt att få 
omläggningsgrejor (…) och nu får jag ju precis det jag pekar och 
säger att jag behöver… men de hade väl sina direktiv om att det 
ska sparas och det har väl kommunen också förstås” (anhörig) 
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Upplevelsen och betydelsen av kontinuitet 
Kontinuitet gällande personalen i såväl hemsjukvården som 
hemtjänsten ger flertalet av informanterna en känsla av 
förutsägbarhet och bidrar till trygghet i att personalen känner till 
dem och deras behov. För några av informanterna är det inte 
bara viktigt att känna till utan även att ha en personlig relation till 
personalen och om möjligt redan i förväg veta vem och när de 
ska komma. Detta är förutsättningar som ibland är svåra att 
uppfylla på grund av frekventa personalbyten, främst inom 
hemtjänsten.  
 
”Att sätta ett schema är nog otroligt svårt, men det skulle inte 
behöva vara så här… Tänk de som inte är riktigt klar i huvudet 
och det kommer nya ansikten hela tiden och de som har hjälp 
flera gånger om dagen, vilken oro, tror du inte det? Jag tror inte 
att det här är bra” 
 
Flertalet av informanterna föredrar att det är samma personal 
som besöker dem, men det finns också informanter som uppger 
att de istället föredrar variationen av att det kommer olika. 
Oavsett vad informanterna föredrar avseende kontinuitet hos 
personalen är faktorer som att personalen är trevliga och 
tillmötesgående viktiga och skapar förtroende. 
 
”… då blev jag ju liksom så tjenis med de alla där och de visste så 
väl där precis hur jag var, men se’n ett tag urartade det tyckte jag 
och oj vad många olika det var”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur många olika personer från hemsjukvården som 
informanterna har insatser från varierar, men ingen av dem 
uppger att de får besök av fler än fyra olika personer. Det mest 
förekommande är att informanterna har besök av en eller två 
olika personer från hemsjukvården. De informanter som uppger 
att de har besök av fler än två har insatser från både 
sjuksköterska och rehabpersonal. Endast en av informanterna, 
som har insatser från tre olika professioner, tycker sig ha besök 
av alltför många ur personalen, men påpekar också att det går 
bra så länge de som kommer är trevliga. 
 
”… ja, är de trevliga och glada, då är det trevligt att det är olika 
som kommer, att det blir lite omväxling, men…”  
Av de informanter som har hemtjänst uppger nästan samtliga att 
det är många olika personer som kommer från hemtjänsten och 
att variationen är större än bland hemsjukvårdens personal. Trots 
bristen på kontinuitet är variationen på personalen inom 
hemtjänsten inte större än att flertalet av informanterna ändå 
känner igen de flesta av dem. 
 
”… det är nog 6-7 stycken som brukar komma, men jag har haft 
dem så pass länge så man känner dem ju i alla fall väl”  
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Vårdplanen och upplevelsen av delaktighet 
Nästan samtliga informanter upplever delaktighet gällande de 
beslut som tas om intervjupersonen och den hemsjukvård som 
ges. Att vara delaktig genom att bli tillfrågad om egna 
uppfattningar och att personalen kartlägger informantens 
situation uppskattas.  
 
”De sitter ju alltid och pratar och funderar om det går bra och om 
jag tror att det går bra, så det är ju ingenting som de bara kastar 
över en”  
 
Någon av informanterna anser att det har varit brister i 
medbestämmandet och delaktigheten i vissa beslut som togs i 
den tidigare organisationen, vilket gjorde att informanten då inte 
tyckte sig bli hörsammad. Det var beslut som informanten inte 
ansåg sig ha något inflytande över och som av denne uppfattades 
som principiella.  
 
”Det gick inte ”för så här är det och så här funkar det” och se’n 
fick jag rätta mig efter det”  
 
Informantens missnöje grundade sig på brister i samarbetet 
mellan hemsjukvården och hemtjänsten, brister som gjorde att 
det inte gick att samordna informantens insatser. Informanten 
anser sig dock ha fått gehör för sina synpunkter i och med 
kommunaliseringen och ser det förbättrade samarbetet mellan 
hemsjukvården och hemtjänsten som avgörande för lösningen. 
 
Upplevelsen av att vara informerad är en av de faktorer som 
påverkar upplevelsen av delaktighet och inflytande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ett par av informanterna utgör brist på information orsaken 
till att de inte känner sig delaktiga i de beslut som tas gällande 
den vård och behandling de får. Känslan beror dock inte bara på 
personalens otillräckliga information, informanterna besitter 
också själva kunskap om sitt hälsotillstånd som på grund av 
bristande kommunikation inte kommer personalen till del. 
 
”… det är ju mig de ska lyssna på, det är ju min kropp”  
Den individuella vårdplanen, där formell möjlighet till delaktighet 
ges, har få av intervjupersonerna hört talas om, än mindre varit 
delaktiga i upprättandet av. Efter att ha fått begreppet förklarat 
för sig tror sig tre av informanterna eventuellt ha en vårdplan, 
men det är inget som de med säkerhet vet. En av dem hänvisar 
till en pärm ”där det står någonting…”, en annan tror sig kanske 
ha varit delaktig i en vårdplanering, men kommer inte riktigt ihåg 
och ytterligare en informant tycker sig komma ihåg att det är 
något som gjorts på sjukhuset.  
 
Det stora flertalet säger sig dock med säkerhet inte känna till sin 
egen vårdplan. En av de informanter som inte känner sig delaktig 
i sin vård på grund av bristande information, berättar att personal 
från hemsjukvården varit på besök och ställt frågor och 
antecknat, men vad de skrev och varför och om det var i syfte att 
upprätta en vårdplan har informanten inte fått information om. 
 
”Neej! Har aldrig hört något… Nu var ju sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast här i torsdags och de frågade ju 
och skrev, men vad de skrev vet inte jag. Då hade de ju kunnat 
tala om det. Informationen är dålig, det ska man ha mer av, för 
det finns ingenting som är så bra som information och det kan 
man aldrig få för mycket av” 
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Upplevelsen av samarbetet mellan hemsjukvården och 
hemtjänsten 
Av de informanter som har hemtjänst (nio av fjorton 
intervjupersoner) uppger alla, men med några invändningar, att 
de uppfattar att samarbetet mellan hemtjänsten och 
hemsjukvården fungerar bra. Flera av intervjupersonerna berättar 
att de brukar skicka meddelanden till hemsjukvårdens personal 
via hemtjänsten och nämner det som exempel på hur de märker 
av samarbetet. 
 
”Det fungerar väl bra, de nyttjar ju samma lokaler nu... man kan 
ju skicka en hälsning eller någonting så där nå’n gång”  
 
Ytterligare en informant har uppfattat att även 
hemtjänstpersonalen själva upplever fördelar med att sitta i 
samma lokaler som hemsjukvården och att det underlättar 
samarbetet mellan dem.  
 
”Jo, det är väl bra och flickorna, ”flickorna” säger jag om 
hemtjänstpersonalen, de tycker det är jättebra för det är ju så lätt 
att få kontakt med sköterskorna för de är ju på samma ställe nu. 
Det var en av tjejerna som sa så: det är ju enklare för oss att få 
tag på en sköterska nu. Det var väl krångligare när de var på 
läkarcentralen då…”  
 
En av informanterna nämner den HSL-insats som 
intervjupersonen har och som hemsjukvården delegerat till 
hemtjänsten som ett bra och ganska väl fungerande exempel på 
samarbetet.  
 
 
 
 
 
 

Informanten tycker dock inte, som många andra av 
intervjupersonerna, att det har fungerat att skicka meddelanden 
med hemtjänsten till hemsjukvården. Informanten har ingen 
erfarenhet av det motsatta, det vill säga att skicka meddelanden 
från hemsjukvården till hemtjänsten, men tror att det skulle gå 
bra eftersom informanten upplever att hemtjänsten är mer 
flexibel att rätta sig efter vad hemsjukvården säger än tvärtom.  
Liknande erfarenhet har ytterligare en intervjuperson. 
 
”Jag tycker inte heller att hemsjukvårdens personal lyssnar på 
hemtjänsten och de önskemål de framför från patienten”  
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Känslan av trygghet 
Känslan av trygghet och kontinuitet har ett samband hos flera av 
informanterna. Vetskapen att personalen kommer på 
förutbestämda tider och att när som helst kunna ringa 
hemsjukvårdens personal anger flera av intervjupersonerna som 
exempel på vad som inger känsla av trygghet.  
 
”… det är ju den här kontinuiteten… se’n kan man ju ringa och de 
kommer ganska så på en gång”  
 
Att bli behandlad med respekt och att bli sedd är andra faktorer 
som skapar trygghet, liksom att ha en personlig och tillitsfull 
relation till hemsjukvårdens personal. En av intervjupersonerna 
berättar om sin upplevelse av att inte bli sedd och hur det 
kränker värdigheten och skapar otrygghet. Känslan av 
omtänksamhet och att någon bryr sig saknas hos informanten 
som beskriver hur mycket ett telefonsamtal från hemsjukvårdens 
personal skulle betyda.  
 
”Du hör ju vad jag säger, de hör ju inte av sig annat än om jag 
larmar eller ringer, eller hemtjänsten ringer.  … det skulle ligga i 
deras intresse hur jag har det och hur jag mår… annars är det 
precis som att man inte finns”  
 
En annan informant upplever att det är beroende på vem som 
jobbar om känslan av trygghet ska infinna sig. Intervjupersonen 
uppfattar att det finns okunskap hos vissa av hemsjukvårdens 
personal gällande den medicintekniska utrustning som 
informanten har  vilket skapar otrygghet, men även dåligt 

bemötande kan ge samma känsla, vilket informanten har 
erfarenhet av.  
 
”… ja, det beror lite på vem som jobbar… det är personbundet, 
det är det… ” 
 
Att ha en god relation till hemsjukvårdens personal, där 
informanten känner sig väl omhändertagen och där personalen 
tar sig tid till att både lyssna och samtala är faktorer som 
uppskattas och ger trygghet. 
 
”Ja, jag har det jättebra. ... jag vet att jag kan slå en signal och 
fråga dem om det är någonting som jag tycker känns på tok eller 
sådär. Antingen då så kan de lugna mig per telefon eller så 
kommer de ut och sätter sig i fem minuter och pratar och hör vad 
det är för någonting, vad det är som gör att man är orolig. Ja, jag 
känner mig trygg med dem” 
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Personalens tillgänglighet 
Alla informanter utom en berättar att de har ett telefonnummer 
att ringa då de behöver komma i kontakt med hemsjukvårdens 
personal. Det är en trygghet att lätt komma i kontakt med dem 
om behovet finns. Den av intervjupersonerna som inte har något 
direktnummer har istället valt att ringa hemtjänsten som i sin tur 
förmedlar ärendet till hemsjukvården. Informanten är synskadad 
och har svårt att ringa, men kan ringa hemtjänsten vars 
telefonnummer står uppskrivet med stora siffror på ett papper 
och informanten säger sig vara trygg med att komma i kontakt 
med både hemtjänsten och hemsjukvården när behovet finns.   
 
”Jaa, då har jag inget telefonnummer, men jag vänder mig ju till 
hemtjänstflickorna. … så hör hon (sjuksköterskan) av sig hit, 
kommer till och med extra också” 
 
Flera av intervjupersonerna är överens om att det är lätt att 
komma i kontakt med hemsjukvården via direktnummer, men 
trots det skickar några av dem, precis som ovan nämnda 
informant istället meddelanden till hemsjukvården via 
hemtjänstens personal. 
 
”Ja, jag har fått telefonnummer som jag har någonstans, men jag 
vet inte var jag har dem nu, men annars så säger jag ju till 
hemtjänsten när de kommer då om det är något fel på mig, så att 
då kan ju de ringa…” 
 
Att inte kunna komma i kontakt med sjuksköterskan när behovet 
finns skapar frustration. En av intervjupersonerna anser att det 
ibland är hopplöst att nå hemsjukvårdens personal trots att  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

denne har ett direktnummer och upplever att det var lättare när 
verksamheten fortfarande tillhörde landstinget.  
 
”Det sista du tog upp att få kontakt med personalen ser jag som 
ett väldigt aber att det inte fungerar ordentligt och det gjorde det 
förut” 
 
 En annan informant beskriver svårigheterna med att komma 
fram på telefon till hemsjukvårdens personal på kvällar, helger 
och nätter. Intervjupersonen berättar att det vid flera tillfällen har 
varit svårt att nå sjuksköterskan i hemsjukvården och hur 
informanten istället fått larma hemtjänsten för att få hjälp med 
att förmedla kontakten. Vid några av dessa tillfällen har 
hemtjänsten skickat den egna larmbilen med personal som 
varken haft befogenhet eller kunskap att hjälpa till och först när 
detta uppdagats har hemsjukvården kontaktats.  Att inte 
intervjupersonen själv lyckas få kontakt med hemsjukvården 
fördröjer sjuksköterskans ankomst och leder i den här 
informantens fall till ett förvärrat smärttillstånd. Intervjupersonen 
har erfarenhet av att det är något lättare att få kontakt med 
hemsjukvården via telefon under kontorstid, men att det även då 
kan vara svårt. Trots att informanten är irriterad över svårigheten 
att få direktkontakt alla dagar och på alla tider finns också en 
förståelse för att hemsjukvårdens personal inte alltid kan svara i 
telefonen. 
 
”Jag har ju ett telefonnummer, det har jag tiggt åt mig för att 
komma till sköterskan, men ringer jag till en sköterska får jag 
inget svar, då är de ute på jobb och då svarar de inte och det 
förstår jag ju också, för då är de ju hos en patient och måste göra 
det de ska. Så jag menar jag belastar inte dem för det” 
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Erfarenheter av läkarbesök 
Knappt hälften av intervjupersonerna uppger att de har haft 
hembesök av läkare efter kommunaliseringen av hemsjukvården. 
En av informanterna tycker att hembesöket denne fått av 
primärvårdsläkaren är den enda märkbara förändringen efter 
bytet av huvudman och det är också det som informanten sätter i 
samband med att kommunen tog över ansvaret för 
verksamheten. 
 
”Det var då jag fick läkaren som kommer hit då. Jaa, och det 
tycker jag är bra!”  
 
Samma informant nämner att sjuksköterskan fungerar som en 
mellanhand mellan informanten och primärvårdsläkaren och ser 
en trygghet i det. 
 
” … och se’n när jag talar om för sköterskan då meddelar hon ju 
läkaren då och då får jag ju kontakt med honom då. Jaa, jag 
tycker det här är jättebra jag!” 
 
Några av informanterna har inte haft hembesök av läkare varken 
före eller efter kommunaliseringen och en av dem vet inte heller 
om det överhuvudtaget existerar någon primärvårdsläkare med 
ansvar för hemsjukvården. Intervjupersonen får, precis som 
ytterligare två informanter, själv uppsöka hälsocentralen vid 
behov av läkarkontakt. En av dessa informanter är nöjd med den 
hemsjukvård som ges, men tycker att det skulle bli ännu bättre 
om det fanns möjlighet att få kontakt med läkare via 
hemsjukvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det fungerar väldigt bra, men det skulle bli ännu bättre om man 
fick kontakt med läkare”  
 
Om intervjupersonerna får hembesök av primärvårdsläkare eller 
inte är inte avhängigt av vilken kommun man bor i. Det 
exemplifieras genom två av intervjupersonerna boende i samma 
kommun, men tillhörande olika landstingsdrivna hälsocentraler, 
där den ena själv får uppsöka hälsocentralen vid behov av läkare, 
medan den andra redan fått flera hemsök av primärvårdsläkaren. 
  
”Hon var här förra veckan senast... jag hade fått ett brev av 
henne att hon skulle komma. Se’n fick jag ett brev där hon skrev 
att hon skulle komma tillbaka om ungefär åtta veckor”  
 
En av intervjupersonerna som inte fått något hembesök av läkare 
känner till att möjligheten finns, men har inte känt något behov 
av det.  Informanten, som varit inlagd i slutenvården vid några 
tillfällen, nämner i sammanhanget att det finns brister i 
överrapporteringen från personalen på vårdavdelningen till både 
sjuksköterskan i hemsjukvården och till primärvårdsläkaren med 
ansvar för hemsjukvård. Intervjupersonen beskriver situationer 
då sjuksköterskan i hemsjukvården på grund av saknad 
journalåtkomst inte kunnat ta del av nödvändig 
patientinformation.  
 
När ändringar gjorts i slutenvården gällande till exempel 
informantens medicinordinationer har denne på grund av 
bristande informationsöverföring mellan vårdinstanserna själv 
fått informera hemsjukvården om detta.   
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Sjuksköterskan i hemsjukvården har då varit beroende av 
primärvårdsläkaren, som har tillgång till slutenvårdens journaler, 
för att kunna ta del av informationen. Informanten tycker att 
systemet lett till merarbete för både primärvårdsläkaren och 
sjuksköterskan och att det i sin tur fört med sig längre väntan på 
besked för informanten. 
 
”Förr fick de gå in och titta vad jag behövde i journalen, nu får de 
inte… Jag menar om man ligger inne på sjukhus så måste det 
vara jättebra för distriktssköterskan och veta vad som har hänt 
där inne, de är ju nollställda när man kommer hem, de vet ju 
ingenting, då ska de be läkaren som är här ute i X till exempel att 
hon går in och tittar… gå och störa henne att hon ska gå in och 
titta, det är inte riktigt rätt det, det måste jag säga”  
 
Betydelsen av hemsjukvården 
Informanterna värderar hemsjukvårdens betydelse högt. Ingen av 
intervjupersonerna ser det som ett möjligt alternativ att istället 
uppsöka hälsocentralen för att få den vård de är i behov av. 
Sjukdom, ofta i kombination med ålderdom, gör det svårt och i 
vissa fall helt omöjligt att ta sig till hälsocentralen. Få av 
informanterna skulle kunna ta sig ut från den egna bostaden utan 
hjälp av andra, mycket mindre ta sig från bostaden till 
hälsocentralen. En av intervjupersonerna har inte varit utanför 
bostaden på över ett år då det krävs bärhjälp för att komma 
utanför dörren. Ord som ”fördelaktigt”, ”skönt” och ”bekvämt” 
används av några av informanterna för att beskriva vad 
hemsjukvården betyder för dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det är mycket värt det att de kommer hem, att jag slipper åka 
fram dit, det är väldigt fördelaktigt måste jag säga” 
 
”Ja, det är skönt, det är skönt att få vara hemma och få hjälp här”  
 
”… det är väldigt bekvämt att bara sitta här hemma och vänta att 
det kommer någon genom dörren”  
 
En av informanterna uppger sig hellre vilja åka till hälsocentralen 
än att få hemsjukvård, men det beror inte på något missnöje 
med den hemsjukvård som ges, tvärtom är informanten mycket 
nöjd. Längtan tillbaka till hälsocentralen symboliserar mer 
saknaden av gångna tider, då kroppen fungerade och benen 
fortfarande bar. 
 
”Jaa, men jag tror jag hellre vill åka till hälsocentralen, jag tror 
det, jag vet inte. Ja, det började ju så, för jag var ju så pigg och 
se’n då så, blev det det att de skulle ha det hemma då. Ja, men 
det är ju det att jag har försämrats, alltså jag menar i kroppen, 
jag menar jag orkar nog inte. Nej, men annars var det väldigt bra 
tycker jag på HC, jag kände mig hemma där jag. Det är klart att 
man får vara tacksam”  
 
 
 
 
 

42 



Bilaga 1 
Patientintervjuerna 

Löpande  verksamhetsuppföljning i verksamhet   

Reflektioner 
Vid flertalet av intervjuerna har det varit uppenbart att 
kommunaliseringen av hemsjukvården inte varit en fråga som har 
engagerat och berört informanterna nämnvärt. Hemsjukvården 
är trots det av stor betydelse för intervjupersonerna och så länge 
den är väl fungerande spelar det ingen roll för informanterna hur 
organisationen kring verksamheten ser ut. Trygghet, kontinuitet, 
personalens tillgänglighet och att vara informerad är fyra viktiga 
faktorer som får informanterna att känna välbefinnande och 
belåtenhet med den hemsjukvård de får. Möjligheten att skapa 
personliga relationer med personalen värderas högt hos några av 
intervjupersonerna och utgör en symbol för den ensamhet som 
flertalet av informanterna gav uttryck för vid intervjutillfället. Att 
jag som en helt främmande person för informanterna fick 
uppleva ett så hjärtligt välkomnande och inte sällan med 
kommentaren ”ska du gå redan…” när det var dags att bryta upp, 
tyder på ett behov inte bara av sjukvård utan också av mänskliga 
relationer.   
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Chefsperspektivet på kommunaliseringen av hemsjukvården 
– resultat av intervjustudie  

Karin Tillberg Mattsson och Ingrid Nilsson 
  
Upplägg och urval 
Totalt har 22 telefonintervjuer med chefer inom hemsjukvården, 
primärvården och hemtjänsten genomförts under september till 
och med november 2013. Syftet var att få kunskap om 
kommunaliseringen ur ett ledningsperspektiv. Intervjuerna var 
halvstrukturerade, där intervjuguider användes, men möjlighet 
gavs att växla mellan frågeområdena och ställa fördjupande 
följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 
Därefter har innehållet i intervjuerna tematiserats, med 
vägledning i de mål som formulerats för övertagandet av 
hemsjukvården i länet.  
 
Chefer inom hemsjukvården 
Hemsjukvårdscheferna är nyckelpersoner, som kan förväntas ha 
insikt i flest aspekter av kommunaliseringen. Därför intervjuades 
hemsjukvårdschefer i varje kommun i länet, totalt elva stycken. I 
Gävle har chefen över HSV-ssk samt chefen över 
rehabpersonalen intervjuats. I  sex kommuner (BO, HO, LJ, NO, 
OC, OV) är informanten chef över all legitimerad HSV-personal. I 
Hudiksvall och Sandviken har vardera en chef över HSV-ssk 
intervjuats, och i Söderhamn chefen över rehabpersonalen. (Det 
totala antalet chefer inom hemsjukvården i länet uppgår till 15. I 
Hudiksvall finns två chefer över HSV-ssk och en chef över 
rehabpersonalen, och i Sandviken samt Söderhamn vardera en 
chef över HSV-ssk och en chef över rehabpersonalen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sju av cheferna arbetade redan före kommunaliseringen inom en 
kommun, vanligen som chef för sjuksköterskorna vid de särskilda 
boendena, medan tre tidigare främst arbetat inom 
primärvårdens hemsjukvård och en inom sjukhusvård. Det 
faktum att flertalet inte har erfarenhet av hemsjukvården före 
kommunaliseringen, begränsar möjligheterna till reflektion över 
eventuella förändringar. 
 
Telefonintervjuerna med gruppen hemsjukvårdschefer var de 
mest omfattande. De varade mellan cirka 45 minuter och en dryg 
timme.  
 
Chefer vid hälsocentraler 
För chefer inom primärvården är hemsjukvård inte längre en 
primär uppgift, men deras kunskap om hur själva övergången 
fungerade är viktig. Dessutom finns många beröringspunkter 
även efter kommunaliseringen, inte minst vad gäller in- och 
utskrivningar av patienter mellan primärvården och 
hemsjukvården och tillhörande informationsöverföring. Sist men 
inte minst ligger läkaransvaret för hemsjukvårdspatienterna kvar i 
primärvården. Ett urval på fem chefer gjordes, där vi strävade 
efter en geografisk spridning och att få med såväl privata som 
landstingsdrivna hälsocentraler. Tre av de intervjuade var chefer 
för en landstingsdriven hälsocentral (LJ, HU, HO) och två för 
privata, (BO, GÄ). Antalet frågor var färre och intervjuerna 
kortare, mellan cirka 20 och 40 minuter. 
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Chefer inom hemtjänsten 
Ett av målen med kommunaliseringen är att förbättra den 
sammanhållna vården och omsorgen. Hemtjänsten och dess 
samarbete med hemsjukvården blir då centralt. Ett urval av sex 
chefer eller motsvarande gjordes, varav fyra inom kommunalt 
driven hemtjänst (i Hofors, Gävle, Hudiksvall och Bollnäs) och två 
inom privat (i Gävle och Ljusdal). (I Ljusdal har en samordnare för 
den privata hemtjänsten intervjuats, eftersom chefen för 
verksamheten var placerad i Hudiksvall och hade en mera 
administrativ funktion.) 
 
De varade mellan cirka en kvart och en halvtimme.  
I Ljusdal har en samordnare för den privata hemtjänsten 
intervjuats, eftersom chefen för verksamheten var placerad i 
Hudiksvall och hade en mera administrativ funktion. 
 
 
Helhetsbild 
De flesta HSV- och HC-chefer ger en positiv helhetsbild av hur 
kommunaliseringen fungerat, även om man också lyfter fram 
problem. De flesta av frågorna som har uppstått har löst sig längs 
vägen och man börjar nu hitta formerna.  Flera framhåller att det 
gått över förväntan, med tanke på att det varit en stor 
omorganisation. För ett par av hsv-cheferna präglas helhetsbilden 
istället av brister och problem. Det handlar t ex om en dåligt 
fungerande läkarmedverkan, att sjuksköterskorna inte har tillgång 
till läkarjournalerna, oklarheterna i definitionen av en HSV-
patient samt om avsaknaden av nödvändig planering och 
information i god tid före övergången. Några av HC-cheferna 
uttrycker att det varit bättre om kommunen tagit över alla 
hembesök, för att minska risken att patienterna kommer i kläm.  
 

Som hemtjänstchef kan man knappast uttala sig om hur 
kommunaliseringen av hemsjukvården som sådan fungerat. 
Istället ger intervjupersonerna en bild av konsekvenserna för 
hemtjänstens arbete. Fördelarna handlar framför allt om ett 
närmare samarbete med hemsjukvårdens personal. Bland brister 
nämns att hemtjänstpersonalen inte får veta vilka av deras 
kunder som är hemsjukvårdspatienter, att samarbetet med 
primärvårdens sköterskor försvårats och att det ökade antalet 
delegeringar inte gått hand i hand med ökade resurser till 
hemtjänsten. 
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MÅL: Ansvarsgränser blir enkla att beskriva, förstå och 
tillämpa… 
  
Ansvarsgränser mellan kommunen och landstinget 
När hsv- och hc-informanterna resonerar om huruvida 
ansvarsgränserna mellan kommunen och landstinget är tydliga, 
visar sig definitionen av en hemsjukvårdspatient vara central. 
Flera framhåller att definitionen egentligen, på papperet, är 
tydlig, men eftersom varje patientfall är unikt, är det ofta 
långtifrån självklart vem som uppfyller kriterierna och vem som 
inte gör det. Många gråzoner uppstår, och varje patientärende 
måste bedömas individuellt. Några påpekar dock att definitionen 
blivit tydligare, vartefter som dialogen kring enskilda patientfall 
fortgått. Ett par hsv-chefer berättar att man tillsammans med 
landstinget resonerat sig fram till att vissa patienter t ex kan vara 
HSV-patienter på vintern men inte på sommaren. 
 
”Ja men man flyttar ju gränser hela tiden och det är ju inte 
självklart bara för att vi har ett avtal med ganska klara 
avtalsregler i, att diskussionen inte kommer. Det finns alltid 
patienter som inte riktigt passar in i facken, liksom” (HSV-chef) 
 
HSV-cheferna lyfter fram kriteriet ”att inte kunna ta sig till HC” 
som särskilt svårtolkat. Det blir en subjektiv bedömning både från 
personalens och från patientens sida. Han eller hon kanske tycker 
det är krångligt, eller blir dyrt, att ta sig till HC. Otydligheten i var 
gränssnittet mellan primärvård och HSV ska gå är särskilt stor när 
det gäller insatser från sjuksköterskan, t ex behov av injektioner 
eller av hjälp att ta medicin, påpekar några.  
 
 
 
 
 
 

Ett par av de intervjuade HSV-cheferna framhåller det 
problematiska i att PV förväntar sig att en patient som behöver 
hjälp med att ta medicin automatiskt blir hemsjukvårdspatient. 
Från kommunens sida kanske man gör bedömningen att 
patienten klarar att ta sig till HC, och att det därför är lämpligare 
att insatsen delegeras av PV till hemtjänstpersonalen. Det kan t 
ex handla om personer med demenssjukdom, som behöver hjälp 
med att ta sin medicin och som har den fysiska förmågan att ta 
sig till HC. Även ett par av HC-cheferna lyfter fram 
gränsdragningsproblem kring gruppen patienter som behöver 
kontinuerlig hjälp med medicingivning, men i övrigt inte har 
behov av hälso-och sjukvårdsinsatser.  
 
Från primärvårdens sida gör vissa dock tolkningen att kriteriet 
”patienten kan inte ta sig till HC” är uppfyllt när patienten 
behöver ta medicin på tider under dygnet då HC inte har öppet. 
 
”Då har vi utgått från patientens behov. Är det över tid och kan 
det ske (åtgärdas) på Hälsocentralen varje gång? Ofta blir svaret 
på frågan nej och då blir det en hemsjukvårdspatient” (HC-chef) 
 
Men även för rehabinsatser kan gränsen mellan öppenvård och 
hemsjukvård vara otydlig. Vissa patienter kan behöva träning 
både i hemmet och på HC, med tillgång till viss apparatur. Det 
finns också oklarheter kring var gränsen för arbetsterapeuternas 
insatser ska gå, framför allt när det gäller uppföljning av 
hjälpmedel. Alla hjälpmedel behöver följas upp kontinuerligt, och 
frågan är då om uppföljningen ska ses som en insats över tid, dvs 
en hemsjukvårdsinsats. 
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Några av HC-cheferna menar att gränsdragningsdiskussionerna 
främst handlat om hur pass snabbt en patient skall bli 
hemsjukvårdspatient efter utskrivning från sjukhuset. Kan det ske 
direkt eller först efter 14 dagar, när man säkert kan bedöma om 
vårdbehovet kommer att vara längre? Det kan vara svårt för 
slutenvården att göra den bedömningen inför vårdplaneringen.   
I och med kommunaliseringen har hemtjänsten fått en till part att 
samverka med kring sina brukare/patienter, nämligen 
hemsjukvården. Ur hemtjänstens perspektiv är det centralt att i 
varje enskilt brukarfall få veta om primärvården eller 
hemsjukvården är samarbetspart. Ett dilemma är att det hittills 
varit svårt för den enskilda hemtjänstpersonalen att veta vilken 
brukare som är hemsjukvårdspatient och vem som inte är det. 
Den kunskapen, framhåller några av hemtjänstcheferna, behövs 
för att veta vilken sjukvårdsorganisation som skall kontaktas när 
hemtjänstens personal t ex behöver nå distriktssköterskan eller 
skicka avvikelserapport.   
 
MÅL: Smidigare planering av vård och omsorg utförd med 
helhetssyn 
Samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården 
De flesta hsv- och hc-informanter ger en positiv helhetsbild av 
hur samarbetet mellan hemsjukvården och de enskilda 
hälsocentralerna fungerar. Flera framhåller att man har 
regelbundna möten, och särskilt i de små kommunerna lyfts 
personkännedomen och gemensamma lokaler fram som positiva 
faktorer för samarbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vi samarbetar väldigt bra med landstinget och HC. Vi har 
träffats ett flertal gånger och gått igenom in- och 
utskrivningsrutiner, så att vi liksom pratar samma språk”  
(HSV-chef) 
 
Några av de intervjuade HC-cheferna berättar att man har 
formaliserade möten med hemsjukvården. Underlaget är litet, 
och här finns inget tydligt samband mellan hälsocentralens 
driftsform och förekomsten av sådana möten. Cheferna vid HC 
som inte har regelbundna träffar med hemsjukvården, säger att 
man träffas vid behov och att fora för samverkan dessutom finns i 
form av närvårds- och vårdkedjegrupper. 
 
Informationsöverföring mellan hemsjukvården och primärvården 
En problematisk del i samarbetet mellan primärvården och 
hemsjukvården handlar om den skriftliga 
informationsöverföringen. De flesta av hemsjukvårdscheferna tar 
framför allt upp brister och utvecklingsbehov när de beskriver 
detta område. Att hemsjukvårdens personal inte har tillgång till 
primärvårdens journaler och vice versa försvårar arbetet. Man är 
hänvisad till dokumentet för in- och utskrivning, som i många fall 
skulle behöva kompletteras för att ge berörd personal tillräcklig 
information om patienten.  
 
Intervjuare: ”Det här med informationsöverföringen mellan PV 
och HSV, hur tycker du att det fungerar?” 
Informant: ”Nej det är dåligt. Det har vi skrivit många avvikelser 
om. Det sker otaliga ändringar med läkemedel och ja…ändringar 
av vården och besök hos läkare som inte vi vet om….” (HSV-chef) 
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I några av de mindre kommunerna anser dock 
hemsjukvårdscheferna att informationsöverföringen överlag 
fungerar bra. 
De intervjuade HC-cheferna ger intryck av att inte vara riktigt lika 
insatta i hur informationsöverföringen fungerar i praktiken. De 
har dock en övergripande bild av att det fungerar relativt bra. 
Cheferna ger exempel både på strukturerade former för skriftlig 
informationsöverföring, och på rutiner som bygger på muntlig 
överföring, antingen via telefon eller att hemsjukvårdspersonalen 
träffar läkare eller sköterska på hälsocentralen. Ett par framhåller 
att ett gemensamt datasystem för informationsöverföring skulle 
underlätta mycket.  
  
Vårdplanering 
Även när det gäller vårdplanering, tar de flesta av de intervjuade 
hemsjukvårdscheferna upp problem och brister snararare än 
exempel på väl fungerande rutiner. Framför allt lyfter de fram att 
vårdplaneringen på sjukhuset fungerar dåligt. I många fall blir 
såväl hälsocentralens som hemsjukvårdens sjuksköterska kallade 
till vårdplaneringen, vilket skapar onödigt merarbete och innebär 
att antalet personer som finns runt patienten ökar. Med hjälp av 
tydligare information i Meddix om patienten, borde man i fler fall 
än idag kunna bedöma på förhand om det kommer att bli en 
hemsjukvårdspatient eller inte, menar några.  
 
Att man från såväl slutenvårdens som primärvårdens sida ibland 
vill ”hoppa över” vårdplaneringen, genom att bara 
överrapportera, ger några hemsjukvårdschefer exempel på. Det 
kan handla om att patienten ska från sjukhuset direkt till en SoL-
plats på ett korttidsboende, eller om att hälsocentralen på egen 
hand gör bedömningen att det handlar om en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hemsjukvårdspatient. Ibland blir man från hemsjukvården kallad 
så sent till vårdplaneringen att man inte har möjlighet att 
närvara, och kan då tvingas acceptera en överrapportering på 
telefon. Det är inte heller alltid som patienten själv tillfrågats 
innan han/hon förts över till hemsjukvården. 
 
”Om pat har blivit PV och man upptäcker att det här blir 
långvarigt, då ska man bli kallad till VP. Där kan det också spricka. 
Där kan dom ringa och säga att nu har vi en pat som vi har 
bestämt är en HSV-pat. Då kontrar vi och säger: Nej, så kan ni 
inte göra, vi måste ju ha en VP. Så det är där vi är nu” (HSV chef) 
 
Återigen ger hemsjukvårdscheferna i några av de mindre 
kommunerna en mer positiv bild. Ett par uttrycker att man fått till 
allt bättre fungerande rutiner för vårdplaneringar mellan 
primärvård och hemsjukvård. Någon menar å andra sidan att det 
finns bra rutiner för hur vårdplanering ska gå till, men att man 
följde dessa bättre i början och nu börjat ”gena” lite. 
HC-cheferna har inte så tydliga uppfattningar om hur 
vårdplaneringarna fungerar. Ett par framhåller att det finns bra 
rutiner, som dock inte alltid följs. Ibland sker planering per 
telefon mellan de två huvudmännen.  
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Primärvårdsläkarnas delaktighet 
Det dominerande intrycket är att utformningen av läkarnas 
delaktighet i vården av hemsjukvårdspatienterna varierar mellan 
olika hälsocentraler och mellan enskilda läkare. Kriteriet att 
patienten inte ska kunna ta sig till hälsocentralen för att bli 
hemsjukvårdspatient, verkar inte gälla kontakten med läkaren. 
Inga gemensamma direktiv eller riktlinjer finns, som styr 
huruvida läkaren besöker patienten i hemmet eller det är 
patienten som ska ta sig till hälsocentralen för att få träffa 
läkaren. Istället verkar det vara upp till den enskilda läkaren att 
bestämma.  
 
”Ibland känner man ju så att när läkare inte kan hitta utrymme 
att göra hembesök till en svårt sjuk hemma, då är det ju de som 
är mycket friskare som han ser på hälsocentralen som han träffar 
istället. Att det inte prioriteras, det kan vi känna lite ibland” (HSV-
chef) 
 
I några av de mindre kommunerna uttrycker de intervjuade 
hemsjukvårdscheferna att läkarmedverkan fungerar väl. Läkarna 
gör hembesök, kontinuiteten och patientkännedomen är god och 
sjuksköterskorna har bra möjligheter att stämma av kring 
patienterna med berörd läkare. I ett par fall kombinerar läkarna 
ansvar för patienter vid särskilda boenden med ansvar för 
hemsjukvårdspatienter.  
 
”Peppar, peppar så har ju vi drömläge, som vi brukar säga. Vi har 
en läkare och han har varit här i kommunen på säbo ..// ..När det 
var landstinget som hade hsv-patienterna, då hade han hand om 
dem också. Och han har hand om dem nu. Så man bara tänker, 
måtte han bli kvar” (HSV-chef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några hemsjukvårdschefer beklagar att vissa läkare, eller ibland 
hela hälsocentraler, har som policy att inte skriva ut apodos. Det 
innebär att onödigt mycket sjuksköterskeresurser går åt till att 
dela medicin. 
 
Att läkarna har bristande kunskap om vilka organisatoriska 
förändringar kommunaliseringen inneburit, är något som ett par 
av hemsjukvårdscheferna tar upp. Det finns t ex läkare som tror 
att sjuksköterskorna vid hälsocentralen fortfarande är de som har 
hand om hemsjukvårdspatienterna. Vissa läkare känner inte 
heller till skillnaden mellan hemsjukvård och hemtjänst. De kan 
skriva formuleringar i stil med ”denna patient är gammal och 
behöver trygghet och ska bli inskriven i HSV.” Ändå kan det vara 
hemtjänst- snarare än hemsjukvårdsinsatser som ger trygghet. 
 
Fyra av de fem intervjuade hälsocentralscheferna uppger att de 
har särskilt utsedda läkare som ansvarar för 
hemsjukvårdspatienterna. Läkarna gör såväl planerade som akuta 
hembesök. Tid finns också avsatt för att hemsjukvårdens 
sköterskor skall få konsultera doktorn, antingen genom besök på 
hälsocentralen eller via telefon. I tre av fallen fanns den modellen 
även innan kommunaliseringen. På en hälsocentral har man 
problem med läkarbemanningen. Man försöker så gott det går 
att tillgodose hemsjukvårdspatienternas behov av läkarkontakt 
och hemsjukvårdssköterskornas behov av konsultation. 
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Samarbetet mellan hemtjänsten och primärvården 
Flera av de intervjuade hemtjänst- och hälsocentralscheferna 
vittnar om att samarbetet mellan hemtjänst och primärvård 
minskat efter kommunaliseringen. De uppger att numera hålls 
inga regelbundna möten kring patienter längre, annat än 
möjligen i Äldreteam eller särskilda projekt. I ett par fall 
förekommer dock fortfarande teamträffar mellan hemtjänsten 
och primärvården, åtminstone ett par gånger per termin. 
Ur hemtjänstchefernas perspektiv innebär det minskade 
samarbetet en negativ förändring.  
 
Kontakten med distriktsköterskorna inom primärvården har 
försvårats genom att dessa inte längre har tid att komma på 
hemtjänstens möten. Enligt cheferna upplever personalen 
dessutom att det blivit svårare att få kontakt med sköterskorna 
på telefon. Man har inte längre något ”vip-nummer” utan får köa 
på samma villkor som övriga som ringer hälsocentralen. Cheferna 
skulle gärna se att primärvårdens sköterskor fanns 
representerade i de teamträffar som sker mellan hemtjänst och 
hemsjukvård. Det finns ofta andra brukare/patienter än 
hemsjukvårdspatienter som man behöver samverka kring och 
många brukare/patienter skrivs också in i och ut ur 
hemsjukvården.  
 
En hemtjänstchef uttrycker att det är svårt att få 
distriktssköterskorna från PV att göra hembesök, i situationer där 
hemtjänsten signalerar behov hos en brukare/patient som inte är 
inskriven i hemsjukvården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”De [HC-sköterskorna] är jätterestriktiva med att komma på 
hembesök, även om de gör det. Förut var de ju mycket mera 
generösa med att göra hembesök. Men nu får man verkligen 
tjata. Det är ju tredje person som handlar i kläm här, för att det 
är så otydligt” (HT-chef) 
 
De intervjuade hälsocentralscheferna skildrar inte det minskade 
samarbetet med hemtjänsten i negativa termer, utan konstaterar 
helt enkelt att hemtjänsten numera inte längre är en 
samverkanspart. Någon går ett steg till och hävdar att ett 
samarbete med hemtjänsten i form av teamträffar eller 
direktnummer till sköterskor inte är önskvärt, då det kan 
innebära att patienter med hemtjänst får bättre tillgång till vård 
än andra:  
 
”Pat som har hemtjänst, de har ju ingen förtur till sjukvården här 
på pv..//..De har alltid haft det förut. Hemtjänsten har alltid 
kontaktat hsv-sköterskorna om alla, trots att det inte var hsv. Och 
då har de liksom fått en linje in till PV bredvid alla andra 
patienter. Och om jag är i behov av matleveranser som pensionär, 
det är inte rätt att det berättigar till sjukvård före någon annan” 
(HC-chef) 
  
Ett par HC-chefer nämner att delegering från primärvårdens 
yrkesgrupper till hemtjänstpersonal inte längre förekommer. Å 
andra sidan tar en hemtjänstchef upp att personalen numera kan 
få delegeringar från två olika håll, både HSV och PV, vilket kan bli 
förvirrande. Dessa motstridiga intervjusvar tyder på att det inte 
finns någon enhetlig bild av primärvårdens möjligheter att även 
fortsättningsvis delegera till hemtjänstpersonalen. 
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Samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården 
Intervjuare: ”Tycker du att det har skett någon förändring när det 
gäller samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården sedan 
kommunen tog över?” 
 
Informant: ”Man tänker ju mera på helheten..//..Jag kan ju se 
att.. ja men syftet med att ta över hemsjukvården - till viss del så 
har ju det infriats. Just det här att det är lättare att prata om 
sammanhållna insatser, när det är samma vårdgivare. Det blir ju 
inte ”vi och dom” utan det är ju faktiskt vi nu som skall utföra 
det” (HSV-chef) 
 
Den sammantagna bilden av vad kommunaliseringen betytt för 
den sammanhållna vården och omsorgen är positiv. De 
intervjuade hemsjukvårds- och hemtjänstcheferna beskriver hur 
samarbetet mellan verksamheterna underlättats, inte minst 
genom att de ofta är placerade i samma byggnad eller alldeles 
intill varandra. Det kan också handla om att hemtjänstpersonalen 
nu har fått speciella direktnummer och kan nå berörd 
distriktssköterska dygnet runt. Flera av intervjupersonerna vittnar 
om positiva kommentarer från hemtjänstpersonalen, som de 
menar upplever ett stort stöd från den nya organisationen för 
kommunal hemsjukvård, både vad gäller sjuksköterskor och 
rehabpersonal. Även distriktssköterskorna ser fördelarna i att ha 
nära till hemtjänsten: 
 
”För vår del fungerar det jättebra…//.. Har dsk någon 
fundering…då är ju [hemtjänst]personalen där och de kan fråga 
direkt. Och det gör att det blir snabba åtgärder. Kortare 
informationsvägar…” (HT-chef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En av hemtjänstcheferna uttrycker att den sammanhållna vården 
och omsorgen om den enskilda brukaren/patienten förbättrats 
därför att ansvarsgränserna mellan hsv-sköterskor och 
hemtjänstpersonal inte är lika tydliga längre. Före 
kommunaliseringen höll distriktssköterskorna mer strikt på vad 
som ingick i deras uppdrag, menar hon. Nu, när de finns inom 
kommunen, är de oftare beredda att utföra uppgifter som inte 
självklart ingår i sjuksköterskans roll, när de ändå befinner sig hos 
en patient. 
 
En stor problematik i sammanhanget, som många bland såväl 
hemsjukvårds- som hemtjänstchefer tar upp, är svårigheten för 
hemtjänstpersonalen att identifiera vilka av deras brukare som är 
hemsjukvårds- respektive primärvårdspatienter. 
Hemtjänstpersonalen hör ofta av sig till hemsjukvården med 
frågor om brukare/patienter som visar sig inte vara inskrivna där. 
 
Endast i fyra kommuner i länet har man privata 
hemtjänstutförare (GÄ, LJ, NO, BO). HSV-informanterna har inte 
märkt några skillnader i hur samarbetet fungerar med dem, 
jämfört med hemtjänsten i egen regi. Ett par av dem säger att det 
inte ”får” vara några skillnader. De intervjuade 
hemtjänstcheferna utgör ett litet underlag, och här finns inget 
tydligt samband mellan driftsform och hur man upplever att 
samarbetet med hsv fungerar. 
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Teamträffar mellan hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal 
De flesta av HSV-cheferna säger att hemtjänst- och 
hemsjukvårdspersonalen har regelbundna teamträffar, då de går 
igenom enskilda patienter. I flera fall är teamarbetet organiserat 
precis så som det var före kommunaliseringen, med den 
skillnaden att det nu är kommunens hemsjukvårdssköterskor 
istället för primärvårdens som deltar. Frekvensen för 
teammötena varierar, från cirka en gång i veckan till varannan 
månad. I några kommuner utgörs teammötet av att man vid 
hemtjänstens APT har en stående punkt, där berörda 
sjuksköterskor deltar. 
 
De intervjuade hemtjänstcheferna ger en delvis annan bild av 
teamträffarna. Flera av dem berättar att träffarna i just deras 
verksamhet bara sker på chefsnivå. Ett par av dem säger att 
träffarna mellan distriktssköterskor och hemtjänstpersonal 
upphörde i samband med kommunaliseringen, något de beklagar. 
Några av cheferna pekar på att man kan ha ett bra samarbete 
mellan hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal även utan 
regelbundna träffar, framför allt när man geografiskt är placerade 
nära varandra och lätt kan ”slinka in” och få svar på frågor. 
 
Delegeringar  
Med delegering avses att hälso-och sjukvårdsinsatser utförs av 
hemtjänstpersonal på uppdrag av legitimerad personal 
(sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast). 
Delegeringen är personlig och skall vara skriftlig. Den som 
delegerar skall förvissa sig om att den som skall utföra uppgiften 
har tillräckliga kunskaper för att insatsen skall kunna ske på ett 
gott och säkert sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En tänkbar följd av kommunaliseringen är att antalet delegeringar 
av HSL-uppgifter från hemsjukvårds- till hemtjänstpersonalen 
ökar. Närheten är större, både organisatoriskt och fysiskt, vilket 
kan underlätta handledning och instruktioner. Ett av målen för 
kommunaliseringen är också att kontinuiteten ska förbättras, 
med färre utförare runt varje patient/brukare. Ett led i detta 
skulle kunna vara att fler HSL-insatser utförs av 
hemtjänstpersonal, när de ändå befinner sig hos personen. 
Bilden av hur delegeringar utvecklats är tudelad. Ungefär hälften 
av de intervjuade hemsjukvårds- och hemtjänstcheferna säger att 
antalet delegeringar inte har förändrats särskilt mycket. Medan 
hemtjänstcheferna är säkra på sin sak, betonar några av 
hemsjukvårdscheferna att de ”tror” snarare än vet.  
  
Den andra hälften av cheferna hävdar att antalet delegeringar har 
ökat, framför allt som en följd av att fler brukare efter 
kommunaliseringen fråntagits egenvårdsansvaret för medicinen 
och istället börjat få hjälp i form av en HSL-insats. Tidigare var det 
mera vanligt att patienterna själva ansvarade för sin 
medicinering, även om den kognitiva förmågan var nedsatt. 
Bland hemtjänstcheferna berättar någon att antalet brukare som 
fråntagits egenvårdsansvar tiodubblats efter kommunaliseringen. 
En annan vittnar också om att detta skett i mycket stor 
utsträckning, ibland utan att brukaren blivit informerad om det. 
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Ett par hemsjukvårdschefer tar upp att det först varit ett 
motstånd från hemtjänstens håll att utföra fler delegeringar, men 
att det nu fungerar bättre. Bland hemtjänstcheferna tar å andra 
sidan vissa upp att det ökade antalet delegeringar har inneburit 
en ökad arbetsbelastning för hemtjänsten, som inte alltid åtföljts 
av mer resurser. De påpekar också att hemtjänstpersonalen 
behöver utbildning i skillnaden i arbetssätt gentemot patienter 
som är fråntagna egenvårdsansvaret respektive brukare som har 
det kvar. Om hemtjänstpersonalen idag har glömt att ge 
mediciner skrivs avvikelser och skickas till hemsjukvård eller 
primärvård, även för de brukare som har kvar sitt 
egenvårdsansvar och fått bistånd enl. Sol för att t ex få hjälp med 
att ta upp tabletterna ur burken, vilket är felaktigt. 
 
De flesta av hemsjukvårdscheferna är överens om att 
delegeringar av hemsjukvårdsuppgifter bör utvecklas mer. Flera 
lyfter särskilt fram rehabinsatser, såsom gångträning, som något 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter i högre utsträckning skulle 
kunna delegera eller ge instruktioner om till 
hemtjänstpersonalen. Några hemsjukvårdschefer pekar på att det 
framöver borde bli möjligt för hemtjänstpersonalen att utföra 
HSL-uppgifter på delegation, även när besöket inte innehåller 
någon SoL-insats, eller patienten inte har hemtjänstinsatser 
överhuvudtaget. I ett par kommuner (HO, SA) har man redan nu 
möjlighet till det senare. 
Hemtjänstcheferna lyfter inte lika tydligt fram 
utvecklingsmöjligheter vad gäller delegeringar. Någon enstaka 
framhåller att hemtjänstpersonalen kan utföra fler 
hemsjukvårdsuppgifter framöver, framför allt såromläggningar. 
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MÅL: Bättre kontinuitet med färre utförare runt varje 
patient/brukare 
  
Kontinuitet 
 I intervjuerna med cheferna ställdes ingen fråga som direkt 
handlade om kontinuitet för patienten/brukaren. Flera av 
cheferna tog ändå upp ämnet, ur olika aspekter. Några lyfter fram 
det problematiska i att många patienter skrivs in och ut mellan 
hemsjukvård och öppenvård. Man upplever att onödigt många 
olika personer då blir inblandade runt patienten. Det kan t ex 
handla om att en patient skrivs in i hemsjukvården från 
öppenvården, då en sårbehandling väntas pågå mer än 14 dagar. 
När såren väl läkt, förs patienten tillbaka till hälsocentralen och 
möter då återigen annan personal vid nästa vårdtillfälle. 
Kontinuiteten skulle bli bättre om kommunen tog över alla 
hembesök, inte bara för de som behöver hjälp en längre tid, 
påpekar någon. 
En annan aspekt handlar om personkontinuiteten inom själva 
hemsjukvården. Några chefer  påpekar det positiva i att många 
hemsjukvårdspatienter fått behålla samma distriktssköterska 
och/eller läkare som man hade före kommunaliseringen. Andra 
tar upp att det blivit bättre kontinuitet med särskilt utsedda 
hemsjukvårdssjuksköterskor, vars arbetstid inte längre är splittrad 
på flera olika verksamhetsområden såsom mottagning, BVC 
och/eller labb. Även för hälsocentralens patienter blir det bättre 
kontinuitet i och med att sköterskorna där inte har lika många 
områden att täcka upp. Någon hälsocentralschef lyfter fram att 
man infört en särskilt utsedd hemsjukvårdsläkare i och med 
kommunaliseringen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det är inte flera läkare som håller på med 
hemsjukvårdspatienter, utan vi har en speciell läkare. Det blir en 
bättre kontinuitet och det blir ju mera effektivt än om man ska 
dutta lite här och lite där…” (HC-chef) 
 
En hemsjukvårdschef uttrycker istället att kontinuiteten på 
läkarsidan minskat. Hon ger exempel på en HC där ansvaret för 
HSV-patienterna efter kommunaliseringen delats upp på samtliga 
läkare.  
 
Några chefer framhåller att tillgängligheten förbättrats efter 
kommunaliseringen, då det blivit lättare för 
hemsjukvårdspatienterna att komma i kontakt med personalen 
dygnet runt. 
 
”Så för patienterna… det är ju mera lättillgängligt. Annars skall 
du ringa 1177 eller ringa HC och det är kö… Här når de sin 
sköterska, någon i alla fall. Så patienterna tror jag att - jag säger 
inte att det är en annan vård, och att man fick sämre förut - men 
kontinuiteten och kontakten har blivit lättare för patienterna” 
(HSV-chef) 
  
 Ett par hemsjukvårdschefer tar upp att personkontinuiteten 
inom hemtjänsten är lågt prioriterad. Hemtjänstpersonalens 
planeringssystem verkar styras av andra kriterier än att 
åstadkomma kontinuitet för hemsjukvårdspatienten, menar de. 
Bristande kontinuitet gör det också svårt för sjuksköterskan, 
sjukgymnasten eller arbetsterapeuten att få fram vilken 
hemtjänstpersonal som känner till en viss patient bra. 
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MÅL: högre patientsäkerhet 
  
Patientsäkerhet 
Nästan samtliga intervjuade hemsjukvårds- och 
hälsocentralschefer bedömer att patientsäkerheten som helhet 
är god, även om vissa problem förekommer (Ämnet 
patientsäkerhet togs inte upp i intervjuerna med 
hemtjänstchefer). Bristerna relaterar man framför allt till 
hanteringen av läkemedelslistor och till upprepade in- och 
utskrivningar mellan hemsjukvård och primärvård.   
 
”Patienten kan ha 1 el 2 [läkemedelslistor] hemma. Den kan ha en 
från HC sedan något år tillbaka, den kan ha 1 el 2 från sjukhuset. 
Och så kan HC ha sin egen lista. Så man kan ha 4 olika 
läkemedelslistor, och vem är det som gäller? ..//..Och har de 
apodos, så kan man  ju tro att då är det ju apodosreceptet som 
gäller. Men man kan ju ha varit inne på sjukhuset och den 
läkaren… den har skrivit på ett annat papper och säger ”det är 
det här ni skall ta.” Och missat det här med att ändra i Apodosen. 
Läkemedelshanteringen… alltså det är skrämmande hur det 
fungerar” (HSV-chef) 
 
Flera hemsjukvårdschefer uttrycker att patientsäkerheten 
visserligen kan säkerställas med nuvarande tillgång till personal, 
men att personalen är hårt belastad, trots att man utökat 
resurserna. De flesta informanter kan inte uttala sig om huruvida 
patientsäkerheten förändrats i samband med 
kommunaliseringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flertalet hemsjukvårdschefer arbetade ju inte med hemsjukvård 
tidigare, och de som gjorde det menar att det är svårt att göra en 
helhetsbedömning. Hälsocentralscheferna har å andra sidan inte 
en fullständig bild av hur hemsjukvården fungerar idag. Ett par 
chefer uttrycker dock att patientsäkerheten förbättrats, pga 
särskilt utsedda hemsjukvårdssköterskor och – läkare. Dessutom 
betyder det nära samarbetet med sjuksköterskorna att 
hemtjänstpersonal snabbare kan signalera ändrade behov, som 
de upptäcker hos sina brukare/patienter. 
 
På frågan hur patientsäkerheten skulle kunna utvecklas, tar 
intervjupersonerna framför allt upp behovet av förbättrad 
informationsöverföring. Det handlar om att säkra 
kommunikationen mellan hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal, 
men också mellan hemsjukvården och landstinget. Ett par 
nämner att man hoppas NPÖ (Nationella Patientöversikten) ska 
underlätta detta framöver. I några kommuner där man inte har 
speciellt utsedda hemsjukvårdsläkare, uttrycker 
intervjupersonerna att en sådan förändring skulle gagna 
patientsäkerheten.  
 
Kanske kunde man finna lösningar där läkare som ansvarar för 
särskilda boenden även har hand om hemsjukvårdspatienterna i 
området. 
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MÅL: effektivare resursanvändning 
Det finns flera olika aspekter på målet att nå en effektivare 
resursanvändning. Några faktorer som påverkar möjligheten 
negativt, är att patienter skrivs ut och in mellan hemsjukvården 
och primärvården, att man saknar åtkomst till varandras 
journalsystem och att båda parter ofta kallas till vårdplanering på 
sjukhuset. Dessa faktorer framhålls av såväl hemsjukvårds- som 
hälsocentralschefer. 
 
Resurser inom hemsjukvården 
En annan aspekt av effektiviteten handlar om resurserna inom 
själva hemsjukvården. Hur överensstämmer de med behoven, 
och vilka möjligheter och svårigheter finns att utnyttja resurserna 
effektivt? Samtliga intervjuade hemsjukvårdschefer uttrycker att 
det faktiska behovet av personal visade sig vara större än de 
resurser som fördes över vid kommunaliseringen. Medan några 
anser att det gäller såväl sjuksköterskor, arbetsterapeuter som 
sjukgymnaster, framhåller andra att en eller två av 
personalkategorierna är mer underbemannad än de andra. I de 
flesta kommuner har man utökat bemanningen efter 
övertagandet, ibland genom nyrekryteringar och ibland genom 
att omfördela resurser från särskilda boenden. 
 
Hemsjukvårdscheferna för fram några olika tänkbara orsaker till 
glappet mellan det beräknade och faktiska behovet av resurser. 
Det kan handla om att antalet hemsjukvårdspatienter har ökat, 
att mer administrativa uppgifter utförs av den legitimerade 
personalen i den kommunala organisationen jämfört med 
primärvården, samt att de långa resvägarna inom kommunerna 
inte tillräckligt beaktades när underlaget för skatteväxlingen togs 
fram. 
 
 
 
 
 
 
 

 I någon mindre kommun fick man också utöka p g a att  
skatteväxlingen inte räckte till heltidstjänster, f f a på rehabsidan.  
 
Någon framhåller i sammanhanget att resurserna till 
hemsjukvården redan före kommunaliseringen var knappa. 
Bemanningen var för låg för att kunna arbeta enligt nationella 
riktlinjer vad gäller t ex en personcentrerad vård och omsorg.  
I primärvården fanns undersköterskor som t ex beställde förråd, 
tog fram material, gjorde rent instrument och skötte kläder. I 
kommunens organisation förväntas den legitimerade personalen 
utföra även detta kringarbete, vilket upplevs ineffektivt. En av 
cheferna berättar dock att hon gjort en nyrekrytering av en 
person med assistentuppgifter, just för att undvika att legitimerad 
personal lägger onödigt mycket tid på arbete som inte kräver 
deras kompetens: 
 
”För jag tycker inte att det är effektivt att AT och SG transporterar 
hjälpmedel. De skall vara ute hos kunderna och göra det som de 
är bra på. Inte skura stolar, rengöra hjälpmedel eller… Så där 
hoppas jag att det visar sig att det är effektivt [nyrekryteringen 
av assistent]” (HSV-chef) 
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En förändring som å andra sidan påverkar effektiviteten positivt, 
är det mera avgränsade ansvarsområdet för 
hemsjukvårdssköterskorna, menar några av 
hälsocentralscheferna. Det ger möjligheter att arbeta mer 
koncentrerat. Ökad samverkan mellan primärvård och HSV på 
kvällar och helger, skulle dock innebära ett ännu effektivare 
utnyttjande av skattemedel.  
Någon hemsjukvårdschef pekar på att samarbetet inom 
hemsjukvården, dvs mellan at, sg och ssk, effektiviserats, genom 
att man nu arbetar mer i team än före kommunaliseringen.  
  
Samordningsvinster genom samarbete mellan hemsjukvård, 
särskilda boenden och hemtjänst 
Några hemsjukvårdschefer framhåller fördelen med att 
resurserna vid särskilda boenden och inom hemsjukvården kan 
samordnas. Samarbetet mellan hemtjänst– och 
hemsjukvårdspersonal är en annan resurseffektiviserande faktor, 
som chefer från båda verksamheter tar upp. Framöver kan 
samarbetet utvecklas ännu mer, inte minst genom att 
hemtjänstpersonalen utför fler hemsjukvårdsinsatser, när de 
ändå är hos en patient/brukare.  
  
Effektiviseringar inom PV som följd av kommunaliseringen  
Särskilt utsedda hemsjukvårdsläkare har inneburit en 
effektivisering även för övriga läkare och sköterskor, påpekar 
chefen vid en HC där denna modell infördes i samband med 
kommunaliseringen. Tidigare var sköterskorna tvungna att 
kontakta flera olika läkare för olika patienter, vilket gjorde arbetet 
mer tidskrävande. Även för distriktssköterskorna på 

hälsocentralen blir arbetet mera effektivt, i och med att man inte 
har lika många verksamhetsområden att täcka, framhåller en 
annan. Samtidigt kan avsaknaden av hemsjukvårdsuppgifter 
påverka distriktssköterskans yrkesroll och arbetstillfredsställelse 
på ett negativt sätt. 
  
”Jag tror att det blir mera effektivt när man blir lite slimmad på 
något sätt och inte skall spreta överallt..//..Sedan är det ju så här 
… att distriktsköterskorna själva känner ju att deras yrkesstolthet 
på något sätt håller på att naggas och rämna lite grann. För förr 
var det ju från vaggan till graven. Så det är på två sätt…”(HC-
chef) 
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Reflektion: Samordningsvinster kontra personkontinuitet för 
patienten 
I de flesta kommuner samordnas resurserna i form av legitimerad 
personal inom hemsjukvården med personalen vid särskilda 
boenden. Man kallar det för att personalen arbetar både ”ute 
och inne”. I en del kommuner gäller det all legitimerad personal, i 
andra bara rehabpersonalen. Det finns också skillnader i om man 
alltid arbetar gränsöverskridande, eller bara på kvällar, nätter och 
helger. Denna samordning framhåller flera av informanterna som 
en viktig del i resurseffektiviseringen.  
 
Samtidigt kan man tänka sig att denna samordning försvårar att 
arbeta gentemot ett av de andra målen för kommunaliseringen, 
nämligen en bättre kontinuitet med färre utförare runt varje 
patient/brukare. En av de intervjuade uttrycker att 
personkontinuiteten inom hemsjukvården har minskat, och 
relaterar det just till denna samordning. Hon ger ett exempel från 
ett visst geografiskt område, där hemsjukvårdspatienterna före 
kommunaliseringen kunde komma i kontakt med högst fyra olika 
sjuksköterskor från hälsocentralen. Nu kan en patient med 
omfattande hemsjukvårdsinsatser få träffa betydligt fler, då 
många sjuksköterskor från särskilda boenden är involverade i 
arbetet under kvällar och helger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektion: Hemtjänsten och primärvården – olika syn på 
huruvida den andra är samverkanspart 
Ett av målen för kommunaliseringen handlar om vård och omsorg 
utförd med helhetssyn. Att samordna HSL-insatserna med SoL-
insatserna, så att de bildar en bra helhet för den enskilda 
patienten/brukaren, blir då centralt. Ur hemtjänstens perspektiv 
är denna samordning viktig oavsett om en viss brukare för 
tillfället är inskriven i hemsjukvården eller tillhör primärvården. 
Hemtjänstcheferna betonar att de numera har båda dessa 
verksamheter som samverkansparter; någon av dem säger till 
och med att just detta är den största förändringen för 
hemtjänsten som en följd av kommunaliseringen.  
  
Primärvårdscheferna å andra sidan ser inte hemsjukvården som 
en samverkanspart längre. Någon framhåller till och med att en 
samverkan kring patienter som även är hemtjänstkunder kan 
innebära att dessa får bättre vård än andra grupper, vilket vore 
orättvist. 
  
Frågan blir då: Är målet att förbättra den sammanhållna vården 
och omsorgen om den enskilde möjligt att applicera enbart på 
hemsjukvårdspatienter? Hur rimligt ter det sig ur den enskilda 
patientens perspektiv, som inte sällan växlar mellan att vara 
hemsjukvårds- och primärvårdspatient? 
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Utvecklingsområden 
På frågan om vilka möjligheter till utveckling av hemsjukvården 
som informanten ser, återkommer flera till temat samverkan 
mellan professioner. Det handlar om att få till ett bättre 
teamarbete såväl mellan yrkeskategorierna inom hemsjukvården, 
som mellan hemsjukvårdens och hemtjänstens personal. En mer 
kvalificerad hemsjukvård kan uppnås om färre personer som 
samarbetar väl finns runt den enskilde och t ex utför 
gemensamma hembesök. 
 
Att i ökad utsträckning utnyttja möjligheter till vårdplanering via 
webbkonferens, är något som ett par informanter efterlyser. Det 
är inte praktiskt möjligt för berörd personal att alltid ta sig till 
sjukhuset för vårdplaneringarna. 
 
Ytterligare en del i hemsjukvården som skulle behöva utvecklas 
är rehabdelen. Genom att arbeta med mer förebyggande 
rehabinsatser skulle vissa större vårdbehov kunna skjutas upp. 
Under slutet av intervjun ställdes också en fråga om eventuella 
oklarheter som är i behov av att lösas, och som inte redan 
berörts under samtalet. Flera av hemsjukvårds- och 
hälsocentralscheferna tog upp hjälpmedelsfrågor i detta 
sammanhang. Här finns ännu många frågetecken kring vem av 
huvudmännen som ansvarar och vad som är egenansvar 
respektive vad som ska förskrivas. 
 
Ett par hsv-chefer nämner frågor kring den palliativa vården som 
inte är lösta. En handlar om hur strikt kriterierna för en 
hemsjukvårdspatient, t ex att man inte kan ta sig till 
hälsocentralen, ska tillämpas för gruppen palliativa patienter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienten kanske kan ta sig till hälsocentralen vissa dagar men 
inte andra, och mår bra av att själv kunna avgöra det från gång till 
gång. Huvudmännens olika avgiftssystem komplicerar 
möjligheten till flexibilitet. Före kommunaliseringen var den 
palliativa vården dessutom gratis.  
 
Behovet av att gå igenom avtalet för kommunaliseringen med 
alla berörda parter, gärna med hjälp av gränsdragningsgruppen, 
är något som ett par av de intervjuade lyfter fram. Det har visat 
sig att skilda tolkningar både av avtalet och av informationen från 
gränsdragningsgruppen förekommer på kommun- respektive 
landstingssidan, och ibland även mellan olika kommuner. 
 
Flera av hsv-informanterna tar upp avgiften på 300 kr för 
hemsjukvård, som den enda märkbara förändringen ur ett 
patientperspektiv. Det finns inget högkostnadsskydd kopplat till 
den, däremot ingår avgiften i maxtaxan för hemtjänst. 
Hemsjukvårdspatienter som inte har hemtjänst kan uppleva 
kostnaden som alltför hög. Det har hänt att patienter avsagt sig 
viktiga insatser såsom Waranprov för att man inte har råd.  Ett 
par hsv-informanter ger också exempel på att man vägt in den 
ekonomiska aspekten när man avgjort om en patient ska bli 
hemsjukvårds- eller primärvårdspatient. Kommunens avsaknad 
av högkostnadsskydd kan också få som konsekvens att vissa 
patienter ”blir kvar” på hälsocentralen, trots att de egentligen 
uppfyller kriterier för hemsjukvård, menar några av HC-cheferna. 
Inte sällan blir det anhöriga som får ställa upp och skjutsa till HC.  
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”… det finns ett krux med det hela, det är att många patienter 
inte ville komma över till hsv, för de ville inte ha kostnaden till 
kommunen. Och det har gett ett ökat tryck på dsk-mottagningen 
av de här pat som kanske hade behov av en injektion eller 
kateterbyte varannan månad. Men de vill inte betala 300 kr varje 
månad för det… Då kostar en injektion 600 kr.”(HC-chef) 
 
Här finns ett behov av att se över avgiften, åtminstone för 
patienter som sällan har insatser. 
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Bilaga 3 
Kriterier hemsjukvårdspatient 

 

 

 Insatser räknas som hälso- och sjukvård 

 

 Insatser ges under minst 2 veckor 

 

 Patienten kan inte ta sig till hälsocentralen 

 

 Patienten är över 18 år 

 

 Vård- och omsorgsplanering ska upprättas före insättande av insatser 

61 



Ärende 19  

Läkemedelsuppföljning särskilt 
boende och hemsjukvård



Ärende 20  

Nationell brukarundersökning för 
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Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen 
2014?
Omvårdnadsnämnden 2014-11-26

Patrik Bergman

Kvalitetscontroller



Om undersökningen

• För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat alla 
äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och 
omsorg. 

• Andelen äldre som sammantaget är nöjda med sin 
äldreomsorg varierar i landet mellan kommuner och 
mellan verksamheter. 

• Resultaten från undersökningen är tänkt att bidra till en 
god äldreomsorg genom att kommuner och andra 
utförare använder resultaten i sitt systematiska 
förbättringsarbete. 

11/19/2014Gävle kommun 2



Vad är det som har betydelse för 
de äldre? 

• Resultaten i årets undersökning har 
analyserats genom statistiska bearbetningar, 
så kallade logistiska regressions- och 
korrelationsanalyser. 

• Syftet med dessa analyser har varit att 
studera hur svaren på olika frågor hänger 
ihop och vilka faktorer som påverkar enskilda 
frågor.
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Faktorer som har betydelse för de 
äldre – hemtjänst

• Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten korrelerar starkast 
med hemtjänstpersonalens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. 

• Tryggheten korrelerar starkast med förtroendet för personalen. 

• Förtroende korrelerar starkast med personalens utförande och 
bemötande. 

• Den högsta korrelationen med ensamhet är att inte bo tillsammans 
med någon annan vuxen respektive att personalen inte har 
tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. 
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Faktorer som har betydelse för de 
äldre – vård- och omsorgsboende

• Den sammantagna nöjdheten korrelerar starkast med 
förtroendet för personalen.

• Trygghet korrelerar starkast med ett bra bemötande från 
personalen. 

• Förtroende korrelerar starkast med personalens bemötande. 

• Ensamheten korrelerar starkast med att den äldre inte har 
upplevt några överträdelser från personalens sida.  
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Resultatöversikt – 
hemtjänst



Deltagare

• Totalt svarade 92 945 personer på årets 
enkät för äldre inom hemtjänsten, vilket var 
67% av de tillfrågade

• Andelen svarande för Gävle var 63%
• Med tanke på att redovisningen på 

verksamhetsnivå omfattar få äldre personer 
och med hänsyn till bortfall bör resultaten 
tolkas med försiktighet.
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De fem frågor där andelen positiva 
svar är högst

88

89

90

93

98

100806040200
Procent

Gävle

Får bra bemötande från personalen

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

Känner förtroende för personalen

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

Känner sig trygg hemma med hemtjänst
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De fem frågor där andelen positiva 
svar är lägst

48

58

61

63

64

100806040200
Procent

Gävle

Vet vart man vänder sig med synpunkter och 
klagomål

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

Personalen brukar informera om tillfälliga 
förändringar

Har lätt att få träffa läkare vid behov

Besväras inte av ensamhet
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Andel positiva svar inom området 
kontakt med kommunen

64

65

76

63

51

77

62

53

73

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra 
synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?

Är handläggarens beslut anpassat efter dina 
behov?

Fick du välja utförare av hemtjänsten? Med 
utförare menar vi kommunal hemtjänst eller 
olika företag och organisationer.
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Andel positiva svar inom området 
inflytande

61

88

60

88

61

87

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer?

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
skall utföras?
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Andel positiva svar inom området 
hjälpens utförande

63

82

86

90

65

83

85

90

69

82

86

87

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg om 
tillfälliga förändringar? T.ex. byte av tid/dag, 
förseningar, personaländringar etc. 
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Andel positiva svar inom området 
bemötande

64

65

76

63

51

77

62

53

73

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra 
synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?

Är handläggarens beslut anpassat efter dina 
behov?

Fick du välja utförare av hemtjänsten? Med 
utförare menar vi kommunal hemtjänst eller 
olika företag och organisationer.
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Andel positiva svar inom området 
trygghet

48

93

88

45

93

89

45

91

86

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Observera att det är nej svaren på frågan om 
ensamhet som redovisas som positiva svar

Händer det att du besväras av 
ensamhet?

Känner du förtroende för personalen som kommer 
hem till dig?

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten?
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Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet

71

58

68

82

58

68

80

56

69

100806040200
Procent

Gävle Gävleborgs län Riket

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska 
vid behov?
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Resultatöversikt – 
vård- och omsorgsboende



Deltagare

• Totalt svarade 37 790 personer på årets 
enkät för brukare inom särskilt boende, vilket 
var 55% av de tillfrågade respondenterna

• Andelen svarande för Gävle var mellan 57%
• Med tanke på att redovisningen på 

verksamhetsnivå omfattar få äldre personer 
och med hänsyn till bortfall bör resultaten 
tolkas med försiktighet.
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Om resultaten på enhetsnivå

• På grund av fel i de underlagsfiler som 
Omvårdnad Gävle levererat till 
undersökningsleverantören Indikator saknas 
enhetsresultat från Fleminggatan, 
Kristinelundsgården och Selggrensgården.

• Svaren från Fleminggatan, 
Kristinelundsgården och Selggrensgården 
ingår dock i resultatet för Gävle som helhet.
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De fem frågor där andelen positiva 
svar är högst

83

84

87

88

94

100806040200
ProcentGävle

Får bra bemötande från personalen

Känner förtroende för personalen

Känner sig trygg på sitt äldreboende

Har lätt att få kontakt med personalen 
på äldreboendet vid behov

Är sammantaget nöjd med 
äldreboendet
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De fem frågor där andelen positiva 
svar är lägst

40

43

51

53

58

100806040200
ProcentGävle

Tycker det är trivsamt utomhus runt 
boendet

Personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar

Möjligheterna att komma utomhus är 
bra

Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål

Besväras inte av ensamhet
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Andel positiva svar inom området 
boendemiljö

58

65

77

85

65

63

76

90

67

65

75

88

100806040200

ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Fick du plats på det äldreboende 
du ville bo på? 

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 

Är det trivsamt utomhus runt ditt 
boende?
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Andel positiva svar inom området 
mat och måltidsmiljö

68

72

69

75

69

75

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är 
en trevlig stund på 
dagen?
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Andel positiva svar inom området 
hjälpens utförande

61

51

71

61

49

72

60

50

72

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal, 
ändringar av olika aktiviteter 
etc.

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? T.ex. tid för att 
duscha/bada, gå och lägga dig etc. 
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Andel positiva svar inom området 
bemötande

81

94

81

95

79

94

100806040200

ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?
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Andel positiva svar inom området 
trygghet

87

88

87

91

87

89

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende?

Känner du förtroende för personalen 
på ditt äldreboende?
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Andel positiva svar inom området 
sociala aktiviteter

40

53

64

34

57

60

34

58

63

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Observera att det är nej-svaren på frågan om 
ensamhet som redovisas som positiva svar

Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter 
som erbjuds på ditt äldreboende?

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 

Händer det att du besväras av 
ensamhet? 
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Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet

84

64

80

86

63

80

85

58

78

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Observera att det är de som svarat mycket lätt eller 
ganska lätt som redovisas som positiva svar på dessa 
frågor

Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska 
vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, 
vid behov?
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Andel positiva svar inom området 
avslutande frågor

83

85

83

100806040200
ProcentGävle Gävleborgs län Riket

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra 
synpunkter eller klagomål på äldreboendet?
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Inventeringsrapport 2014, 
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Aktuellt från förvaltningen
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Avtalsuppföljning Vinddraget 14, 
Attendo Sverige AB
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P L A N E R I N G S -  O C H  U P P F Ö L J N I N G S E N H E T E N

Omvårdnad Gävle  

   

www.gavle.se

Avta lsuppfö l jn ing Vinddraget  14 ,  At tendo 
Sver ige  AB

Avtalsuppföljning för externa utförare sker årligen eller på 

förekommen anledning. Syftet med avtalsuppföljning är att kontrollera hur 

utföraren uppfyller de krav som ligger till grund för avtalet mellan utföraren och 

beställaren. En avtalsuppföljning är inte lika djupgående som en 

kvalitetsrevision. De krav beställaren reglerat i avtalet är dock framtagna för att 

främja hög kvalitet. Om utföraren når upp till beställarens krav finns det 

förutsättningarna för att utföraren bedriver verksamhet med god kvalitet. 

Attendo Sverige AB driver sedan november 2012, vård och omsorgsboende 

Vinddraget 14 på entreprenad åt Omvårdnad Gävle. Boendet består av 64 

lägenheter, varav hälften är för personer med demenssjukdom.

Platsbesök har genomförts i oktober 2014 av beställaren. Kraven i avtalet har 

stämts av genom att ta del av olika dokument och via intervjuer med utförarens 

företrädare, bestående av verksamhetschefer och regionchef vid Attendo Sverige 

AB.

Verksamheterna bedöms ha fungerande processer och uppfattningen är de 

levererar en god kvalitet till kund genom att följa avtalet mellan parterna.

Ny verksamhetschef till boendet har rekryterats och börjar i november 2014. 

Anledningen är att nuvarande chef kommer att starta upp företagets vård och 

omsorgsboende i Bomhus, under våren 2015. 

Verksamheten vid Vinddragets vård- och omsorgsboende har inriktning kultur 

och nöje. Det innebär att en trivselvärd ansvarar för aktiviteter och för att skapa 

kulturell stimulans. Syftet är att utifrån den enskildes behov, öka välbefinnande 
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och livskvalitet. I gemensamhetsutrymmet Polan, utförs olika aktiviteter, en 

stående och populär aktivitet är allsången varje fredag. De besöker även 

biblioteket regelbundet. Högtider uppmärksammas, just nu är det aktuellt med 

Nobelmiddag. Omvårdnadsnämnden kan ta del av månadsbrevet där alla 

aktiviteter rapporteras.

Utföraren genomför regelbundet kundundersökningar för att mäta livskvalitet 

och välbefinnande hos de boende. Livskvalitetsmätning genomförs med ett 

validerat instrument för de personer som har en demenssjukdom. Resultaten 

diskuteras fortlöpande för att hitta förbättringar. Beställarens Nöjd Kund Index 

(NKI)-undersökning 2013, visade på något lägre sammanfattande resultat än 

kommunen i övrigt. NKI för Vinddraget, var 69 både kund/närstående 

enkät,(jmf NKI Gävle kommun 74 kund, närstående 71). Främst gällde det lägre 

värdena aktiviteter och mat. Några säkra slutsatser är dock svåra att dra i och 

med få svar. 

Flera utvecklingsprojekt har genomförts. För att utveckla trivseln runt 

måltiderna har en omfördelning skett av resurser och lokaler, så att ett 

gemensamhets- utrymme används som kök och matsal och ett utrymme används 

som vardagsrum, per våning. Enligt utföraren har resultatet fallit väl ut i både 

trivsel och säkerhet för kunder och personal. Nu ska man även prova konceptet 

på övriga våningar. Tillika har man bytt matleverantör och satsat på själva 

måltidsmiljön och vid måltidsobservationen av kommunens dietist visar den på 

en förbättrad måltidssituation, Nattfastan har även förbättrats. Ett annat projekt 

som genomförts är att förbättra inkontinensvården för de kunder som behöver 

hjälpmedel. Vidare har en satsning skett av den interna miljön. Genom ett 

samarbete med Gavlegårdarna, beställaren och utföraren har ett nytt 

grundsortiment av inventarier i städ och kök införskaffats, nya köksluckor och 

vitvaror i köken installerats, ommålning av entré och vissa korridorer på 

våningarna samt nya möbler till entrén.

Företagets egenkontroll har förbättrats från 56 % godkänt till 2014 års resultat 

som visade 86 % godkänt. Det är främst dokumentationen samt några rutiner 

som behöver förbättras. Åtgärder har vidtagits och uppfattningen är man arbetar 

systematiskt med att förbättra dokumentationen. Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) har under året gjort en planerad tillsyn, där både beslutsfattare, 

beställare och utföraren intervjuades angående hur man säkerställer den 

enskildes behov av stöd och hjälp. Där fick utföraren godkänt.

För det systematiska förbättringsarbetet har utföraren ett eget 

händelsehanteringssystem där definitionen är att alla oönskade händelser/ 

incidenter som inträffar ska rapporteras, såväl synpunkter, klagomål som 

avvikelser från beslutade insatser och de åtgärder och uppföljningar som genom-

förts. Beställaren har dock synpunkter på att de måste förbättra hanteringen, av 

främst de sociala avvikelserna, då frekvensen är förhållandevis låg. 

Nedan lämnas en sammanfattande värdering:
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Värdering  
Grönt – Ja, kraven enligt avtal har uppnåtts

Gult – Delvis, ett arbete pågår för att nå kraven/målen

Rött – Nej, kraven enligt avtal har ej uppnåtts

Värdering Kommentarer

1. Ledning och styrning

Ledningens organisation Grön Amy Wehlin VD
Margareta Nyström vice VD
Annika Sahlgren Regionchef
Maria Carlsson Regional verksamhetschef
Charlotta Linderdahl Verksamhetschef
Mikaela Pollmeyer tf bitr Verksamhetschef och medicinskt 
ledningsansvarig

Kvalitetsledningssystem 
(2011:9)

Grön Kvalitetsberättelse har lämnats. Lokalt kvalitetsledningssystem 
uppdateras löpande och minst en gång/år

Styrkort/motsvarande Grön Verksamhetsplanen innehåller mål om ekonomi, nöjda kunder, 
godkänd egenkontroll, nöjda medarbetare, godkänt 
kvalitetsindex, leverans utifrån avtal med Gävle kommun

Rutiner för förvaring, 
uppdatering av 
ledningssystemet, hur

Grön Digitalt och i pärmar, förvaras på centrala kontor

2. Systematiskt 
förbättringsarbete
Egenkontroll Grönt Två gånger/år sker egenkontrollen av den centrala 

kvalitetsavdelningen som genomför kontrollen på plats

Förbättringsarbete, hur Grön Lokal kvalitetsgrupp, möte en gång/mån. Ansvar för åtgärder, 
rapportering och uppföljning i systemet. Förbättringsarbetet tas 
upp på boendemöten och arbetsplatsträffar samt 
kvalitetsprotokoll som levereras centralt till kvalitetsindex

Riskanalys Grön Riskbedömning sker av arbetsmiljö och riskanalys sker av 
kundarbetet. Särskild inflyttningsmapp/kund där riskanalys och 
riskbedömning ingår. Riskanalys och riskbedömning följs upp 
löpande vid händelser och uppföljning i genomförandeplan samt i 
registerarbetet

Avvikelser inkl klagomål Gul Låg frekvens av avvikelser enligt socialtjänstlagen, åtgärder 
genom att uppdatera personalen på de rutiner som finns 
framtagna

Lex Sarah Grön 2012-2014 t o m okt, 4 utredningar har genomförts. 2har lämnats 
till Inspektionen för vård och omsorg som har föranlett nya rutiner 
och kompetensutveckling hos personalen 
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Lex Maria Grön 0

Miljö Grön Följer kommunens policy, med bl a källsortering, har även egna 
mål i den lokala verksamhetsplanen, med att minska mat- och 
papperssvinn

3. Kund- och patientprocesser
Värdighetsgaranti Grön Värderingscoacher finns både lokalt och centralt, värderingar är 

en levande process på planeringsdagar och på arbetsplastträffar. 
Omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti finns med i 
inflyttningsmappen

Bemötande Grön Bemötandefrågor ingår i värdegrundsarbetet och är också viktigt 
i introduktionen

Trygghet Grön Mail el brev 1 gång/ mån till närstående/motsvarande. 
Tystnadsplikt rutinen tas vid årliga medarbetarsamtalet, påskrift 
av samtliga personal (inkl vikarier). Rutiner finns framtagna för 
akuta situationer

Kontinuitet Grön Personkontinuitet, utföraren har egna vikarier samt att de som 
inte arbetar heltid erbjuds vik i första hand, vilket ger kontinuitet.
Omvårdnadskontinuitet, ges via kontaktman, 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska och via 
genomförandeplanen.
Tidskontinuitet upprättas genom att ge insatser enl 
genomförandeplan men alltid fråga kund innan, för att ge den 
enskilde möjligheten till delaktighet och att påverka.
Teammöten, 1 gång/mån på respektive enhet, ger kontinuitet. 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, rehabiliterings- och 
omvårdnadspersonal går igenom kundens behov.

Möjlighet att 
påverka/delaktighet

Grön Arbetet i någon annans hem omfattar bemötande och 
värderingar och utgår från genomförandeplanen och 
levnadsberättelsen, t ex hur man knackar, vid toabesök eller 
andra insatser vid hygien el dyl. På insidan av dörren finns, om 
så kunden vill, uppgifter om kontaktmannen. För att fånga in 
önskemål finns levnadsberättelse. Trivselvärd fångar upp 
önskemål om aktiviteter hos den enskilde, förslagslåda finns i 
entrén. ”Drop in” till verksamhetschef 1 g/mån, uppskattat. 
Närståendeutbildning/nätverk, man har tillfrågat men inget direkt 
önskemål mer än info från anhörigstödet

Hälso- och sjukvård Grön Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska utse granskare för 
narkotiska preparat, kommunens nattpersonal ska förbättra sin 
dokumentation vid insatser nattetid

Rehabilitering/habilitering Grön

Kvalitetsregister Gul Senior alert, palliativa registret och registret för beteendemässiga 
och psykiska behov vid demens (BPSD) används. BPSD 
används enbart på papper. Följsamheten av registerarbetet ska 
uppdateras.
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Meningsfull vardag Grön

Kontaktmannaskap (KM) Grön

Uppföljning på individnivå Grön Uppföljning sker av genomförandeplan/vårdplan eller andra 
planer, riskbedömning vid teamträffar och/eller individuellt

4. Dokumentation
Genomförandeplan och 
journalföring

Gul Enligt utförarens egenkontroll finns brister i sociala 
dokumentationen, främst i beskrivning av uppsatta mål och 
kundens delaktighet i genomförandeplanen. Åtgärder vidtas. 
Önskemål finns om regelbundna nätverksmöten hos beställaren 
om treserva och dokumentation.

Säkerhetslogg dokumentation Grön

5. Information/kommunikation 
och samverkan
Kund/närstående Grön Infotavla finns/våning och i entrén. Månadsbrev, ”drop in” till 

verksamhetschef 1 gång/mån, förslagslåda i entrén

Medarbetare Grön

Beställare Grön

Frivillig organisationer Grön

Andra intressenter Grön

6.    Säkerhet rutiner:
Förvaring av handlingar Grön

Hantering av kundens egna 
medel

Grön

Nyckelhantering Grön
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Skyddsåtgärder Grön

Brandskydd (SBA) Grön Ny rutin ska införas, kund/närstående ska få information vid 
inflyttning och säkerhetsbroschyr

Trygghetslarm Grön

Tolk Grön

Belysning Grön

Livsmedelshygien Grön

6. Personal

Personaltäthet Grön Enligt avtal

Sjuktal Grön Korttidsfrånvaro cirka 3,9%

Kompetens och 
kompetensutveckling (minst 2 
utb/år och medarbetare)

Gul Utbildning av en Silivasyster inom demensvård och 
värderingsutbildning för verksamhetschef, enl avtal planeras

Introduktion Gul Uppdatering av introduktionsprogram sjuksköterska gällande 
vårdhygien

Arbetskläder Grön

Ombud Grön

Handledning Grön
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Analys av orsakerna till minskade 
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Omvårdnadsnämnd
Kommunfullmäktige
Gävle revisorer 

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Lagstiftning
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kommuner är skyldiga att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om 
en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en 
skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild 
avgift. Detta inleds med att IVO begär yttrande från nämnden att bl.a. redogöra 
på skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen. 

En gång per kvartal ska nämnden också rapportera om kommunen har eller inte 
har individrapporter för det aktuella kvartalet. Rapporteringen ska göras i en 
kvartalsrapport. 

Kommunfullmäktige och Omvårdnadsnämnden ska kvartalsvis få del av 
underlaget. 

Särskild avgift (sanktionsavgift)
En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL eller insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett 
beslut av kommunen ska åläggas att betala en särskild avgift.  Avgiften tillfaller 
staten. 

Sammanfattning av ärenden 
Sedan 2009 finns det 73 tillsynsärenden varav fem gäller äldreomsorg och 
övriga funktionshindersområdet. 53 av dessa ärenden gäller beslut om särskilt 
boende. 22 domar har lett till vitesföreläggande på totalt 4,7 miljoner kronor. 
För närvarande finns det 20 pågående tillsynsärenden. 
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Omständigheter som påverkar 

Både rekrytering av kontaktperson till nya beslut, men även byte av 
kontaktperson i ett pågående beslut, tar ofta tid, trots att det finns en lista med 
intresseanmälningar. Det är en lång process att matcha och introducera rätt 
uppdragstagare till rätt kund, då inte bara personkemi är avgörande. Ofta 
påverkar även här kundens önskemål att verkställigheten drar ut på tiden.  Flera 
av de rapporterade icke verkställda besluten om kontaktperson är pågående 
byten av kontaktperson. 

Omvårdnad Gävle har för närvarande brist på lägenheter med demensinriktning 
på vård- och omsorgsboenden till äldre. Tidigare var bristen på lägenheter med 
somatisk inriktning större, men sedan början av 2014 har behovet av lägenheter 
med demensinriktning ökat kraftigt. Förändringen i behovsbilden samt att det 
totalt sett råder brist på vård- och omsorgsboenden till äldre gör att Omvårdnad 
Gävle har svårt att tillgodose de äldres beslut om särskilt boende inom skälig 
tid. Genom att omvandla vissa boendeenheter som haft somatisk inriktning till 
enheter med demensinriktning förväntas förvaltningen kunna minska tiden för 
verkställande av beslut om särskilt boende något, men fram tills nya 
boendeenheter tillkommer kommer förvaltningen inte kunna verkställa alla 
beslut inom skälig tid. 

Bristen på bostäder till personer med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar beror delvis på svårigheterna förknippade med att 
uppskatta kommande behov för målgruppen, vilket medfört att den planerade 
utbyggnadstakten inte motsvarat målgruppernas ökade behov. Ytterligare ett 
skäl är att den faktiska utbyggnadstakten inte motsvarat den planerade 
utbyggnadstakten. De tillskott av särskilda boenden för personer med 
funktionsnedsättningar som byggts de senaste åren har ofta blivit ersättningar 
till bostäder i beståndet som inte hållit en godtagbar standard och som därför 
avvecklats. På grund av allmän bostadsbrist i kommunen har det varit svårt att 
få tillgång till lägenheter i flerbostadshus som kunnat användas som 
servicebostäder. Vidare har det funnits få byggbara och lämpliga tomter att 
tillgå för utbyggnad av särskilda boenden till personer med 
funktionsnedsättning. 

Efter nytillskotten på Jarlavägen samt Stora Esplanadgatan motsvarar 
tillgången på servicebostäder i flerbostadshus till personer med fysiska 
funktionsnedsättning det nuvarande behovet av sådana bostäder. Likaså 
motsvarar tillgången på servicebostäder för närvarande behovet av sådan 
bostäder. 
Vad gäller gruppbostäder för personer med fysiska funktionsnedsättningar 
liksom gruppboenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar råder 
fortfarande en brist som kan förväntas bestå under planeringsperioden 2014-
2018. 

Utbyggnadsplan för vård- och omsorgsboenden samt särskilda boenden för 
personer med funktionsnedsättningar behandlas tillsammans med 
uppskattningen av kommande behov i Omvårdnad Gävles boendeplan 2015-
2018 för särskilt boende med utblick mot 2025 (Dnr 14ON107).  
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Ej verkställda beslut inom tre månader – SoL- äldre, Omvårdnad Gävle (Äldreomsorg) 

Totalt antal ej 
verkställda beslut 

under Kön Snittid antal Varav längst
Kvarstående ej 

verkställda beslut vid
Kvartal hela kvartalet Typ av bistånd Man Kvinna månader antal månader kvartalets utgång

3 2014 30 Särskilt boende 12 18 4,9 10,4 141

3 2014 0 Övriga insatser 0 0 0,0 0,0 0

Ej verkställda beslut inom tre månader – SoL/LSS- socialpsykiatri, Omvårdnad Gävle (Handikappomsorg)
Totalt antal ej 

verkställda beslut 
under Kön Snittid antal Varav längst

Kvarstående ej 
verkställda beslut vid

Kvartal hela kvartalet Typ av bistånd Man Kvinna månader antal månader kvartalets utgång

3 2014 8 Särskilt boende 7 1 33,5 53,7 6

3 2014 0 Kontaktperson 0 0 0,0 0,0 0

Ej verkställda beslut inom tre månader – LSS, Omvårdnad Gävle (Handikappomsorg)
Totalt antal ej 

verkställda beslut 
under Kön Snittid antal Varav längst

Kvarstående ej 
verkställda beslut vid

Kvartal hela kvartalet Typ av bistånd Man Kvinna månader antal månader kvartalets utgång

3 2014 22 Särskilt boende 14 8 12,2 48,0 182

3 2014 3 Kontaktperson 2 1 4,1 4,5 2

3 2014 0 Ledsagare 0 0 0,0 0,0 0

Ej verkställda beslut inom tre månader – LSS, Utbildning & Arbete Gävle (Handikappomsorg)
Totalt antal ej 

verkställda beslut 
under Kön Snittid antal Varav längst

Kvarstående ej 
verkställda beslut vid

Kvartal hela kvartalet Typ av bistånd Man Kvinna månader antal månader kvartalets utgång

3 2014 0 Daglig verksamhet 0 0 0,0 0,0 0

Ej verkställda beslut inom tre månader – LSS, Barn & Ungdom Gävle (Handikappomsorg)
Totalt antal ej 

verkställda beslut 
under Kön Snittid antal Varav längst

Kvarstående ej 
verkställda beslut vid

Kvartal hela kvartalet Typ av bistånd Man Kvinna månader antal månader kvartalets utgång

3 2014 0 Korttidsvistelse 0 0 0,0 0,0 0

1 Varav 4 har fått erbjudanden men tackat nej en eller flera ggr.
2 Varav 8 har fått erbjudanden men tackat nej en eller flera ggr.
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Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 16:6 f-h avser kvartal 3 2014 Omvårdnad Gävle
Avdelning Avser Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum Verkställighetsdatum Typ av bistånd

Handikappomsorg Vuxen M 2010-03-12  2014-09-03 Permanent bostad

Handikappomsorg Vuxen M 2010-12-23   Permanent bostad

Handikappomsorg Vuxen M 2012-07-20   Permanent bostad

Handikappomsorg Vuxen M 2014-01-30  2014-08-01 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2013-09-06  2014-07-04 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2013-11-19   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-01-31   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-02-03  2014-07-15 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-02-11  2014-07-23 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-02-12   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-02-18  2014-08-07 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-02-27  2014-07-09 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-03-10  2014-07-28 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-03-17  2014-07-28 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-03-18  2014-07-01 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-03  2014-09-17 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-04-04  2014-09-01 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-04-11   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-14  2014-09-01 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-14  2014-08-22 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-04-15  2014-08-20 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-15   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-16   Permanent bostad
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Avdelning Avser Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum Verkställighetsdatum Typ av bistånd

Äldreomsorg Vuxen K 2014-04-23  2014-08-14 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-04-29  2014-09-09 Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-05-09   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-05-16   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-05-21   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-05-23   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-06-13   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-06-19   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen K 2014-06-26   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-06-27   Permanent bostad

Äldreomsorg Vuxen M 2014-09-09  2014-08-11 Permanent bostad

Statistik över ej verkställda beslut enligt 9 § LSS avser kvartal 3 2014 Omvårdnad Gävle
Avdelning Avser Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum Verkställighetsdatum Typ av bistånd

Handikappomsorg Vuxen M 2013-06-18 2014-05-12 2014-09-15 Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2007-09-01 2014-05-16  Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2009-08-26 2014-06-12  Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Handikappomsorg Barn K 2013-08-19   Bostad med särskild service 9.8 LSS

Handikappomsorg Barn M 2014-06-24   Bostad med särskild service 9.8 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2010-06-04   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2007-10-02 2010-10-01  Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2011-04-18   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2011-07-15   Bostad med särskild service 9.9 LSS
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Handikappomsorg Vuxen M 2011-10-31   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2012-04-25   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2012-05-24  2014-08-01 Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2013-03-25   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2013-09-05  2014-07-01 Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2013-10-29   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2013-11-01   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2013-11-28  2014-08-01 Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2013-11-28   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-01-13   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-01-22  2014-07-01 Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2014-04-04   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-05-12   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2014-05-15   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-06-05   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-06-17   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-06-17   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen M 2014-06-18   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2014-06-24   Bostad med särskild service 9.9 LSS

Handikappomsorg Vuxen K 2014-06-30   Bostad med särskild service 9.9 LSS
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Frågor från nämndens ledamöter



Fråga till Omvårdnadsnämnden.

Enligt uppgift tar numera demenssjuka upp två tredjedelar av platserna på 
äldreboenden.

Trots att antalet platser på demensboenden har ökat från 14 000 platser 2000 
till 30 000 platser 2012 så räcker platserna inte till, visar en sammanställning i 
Alzeimertidningen.

Demenssjuka behöver mer personal och annat bemötande, ändå bor 38 000 
demenssjuka på vanliga äldreboenden.

Hur ser situationen ut i Gävle Kommun?

Hans Ström



2014-11-07

Bostadsanpassning en fråga som berör vissa av omvårdnads kunder. 

En särskild nämnd, Samhällsbyggnad, Gävle handhar ansökningar om 
bostadsanpassning. Efter handläggning och beslut verkställs ärendet. Man kan antaga att 
en större del av besluten avser kunder inom omvårdnad Gävle. Någon informationen till 
nämnden kring dessa frågor har aldrig tidigare genomförts.

Mitt syfte med frågeställningen är att skapa klarhet kring ärendehanteringen vad gäller 
bostadsanpassning. Jag vill synliggöra våra kunders livssituation efter t ex en utskrivning 
från sjukhuset, med uppkomna behov av långvarig karaktär som kräver 
bostadsanpassning. Det kan också handla om någon med funktionsnedsättning som 
flyttar hemifrån för första gången och behöver ett anpassat boende. Dessutom är det en 
arbetsmiljöfråga som måste beaktas för vår personal, som skall arbeta i kundens bostad. 

Med anledning av ovanstående önskas en föredragning från berörd förvaltning som 
beskriver;

Vad säger lagtexten?
Finns regelverk kring bostadsanpassning?
Hur går ärendehanteringen till?
Antal ansökningar på ett år?
Hur lång är handläggningstiden?
Finns Samarbete med omvårdnadsförvaltningen?

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot.



2014-11-10

Fråga till nämnden.

Angående effektivisering av tvätt i hemtjänsten.

Tvätthantering är en tidskrävande och återkommande insats hos kunder med endast 
tvättmöjligheter i tvättstuga. Dessutom blir det kostnadsineffektivt eftersom insatsen 
innehåller flera moment som tidsbokning, tidsram, start av maskin, torkning och 
efterbehandling. (Om tidsramen överskrids utifrån oförutsedda händelser, är tvättstugan 
låst, och bostadsföretaget måste låsa upp).

Här rinner pengar ut i avloppet!

Annan kommun har infört en annan tvättorganisation. Hemtjänstlokalen har utrustats 
med tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. I de fall som kunderna inte har egen 
tvättmaskin, tar hemtjänstpersonalen med sig tvätten till den gemensamma lokalen. Vid 
de tillfällen som hemtjänstpersonalen har "bomtid"  tvättas tvätten i den gemensamma 
lokalen. Enligt uppgift är det vanligast med "bomtid" på kvällar och helger, när 
planeraren inte är i tjänst och fyller ut "bomtiden". Denna modell har gjort att man inte 
använder den gemensamma tvättstugan. 

Min fråga till förvaltningen är om ovanstående modell kan prövas, för att eventuellt 
kunna uppnå ökad effektivisering där tvättprocessen idag är tidskrävande, samtidigt som 
"bomtid" behöver fyllas med beslutade insatser. 

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot



2014-11-12

Införa städtjänst i hemtjänsten för att öka kvalitén och kontinuiteten. 

Hemtjänsten brottas med stora svårigheter vad gäller kontinuitet, vilket till en del kan 
härledas till dess fluktuerande karaktär. När efterfrågan på insatser inte är konstant 
uppstår utmaningar att prioritera insatser och samtidig minimera antalet kontakter. 
Kritiska synpunkter från brukare har inkommit som menar att orimligt många olika 
kontakter erbjuds, vilket inte är tillfredsställande i många fall. Dessutom finns klagomål 
på att städkvaliten är undermålig i vissa fall. 

Genom att lyfta ut städinsatserna från ordinarie schema och tillsätta en städtjänst som 
enbart ägnar sig åt städning inom ett begränsat område kan kontinuiteten garanteras. 
För att säkerställa kvaliten på insatsen bör en utbildning föregå en sådan förändring. 

Vid ett selekterande av städinsatserna kan det bli minst två vinster. Kunderna får den 
kontinuitet som de efterfrågar och städinsatserna får högre kvalité. Dessa två 
värdeparametrar ligger i linje med nämndens/förvaltningens ambition. 

Min fråga till förvaltningen är, om de föreslagna åtgärderna är en väg att öka kvalitén för 
kunder i hemtjänsten som har städinsatser.

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot. 



2014-11-10

Fråga till nämnden. 

Angående den översyn av hyresnivåer som genomförts.

Nämnden har tidigare informerats om hur hyresuttaget sett ut under en längre tid. Det 
visade sig att hyrorna inte justerats på många år. Detta föranledde en diskussion hus 
stor en hyreshöjning kunde tänkas. Hyrorna höjdes mer än vad som är normalt vid 
kontinuerliga hyreshöjningar. En osäkerhet fanns för hur hyresgästerna skall mottaga 
hyreshöjningen. Förvaltningen riggade en kundtjänst som svarade på frågor och gav 
vägledning.

Nu har det förflutit ett antal månader och det vore intressant att få en redovisning om 
det blev några konsekvenser av denna större hyreshöjning. 

Frågor:

Har våra kunder reagerat på hyreshöjningens storlek?
Är det allmänt känt att möjligheten finns att ansöka om bostadstillägg?
Har antalet kunder som ej betalar hyran förändrats efter hyreshöjningen?
Hur vanligt är det att hyresskulder avskrivs?

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot



2014-11-03

Frågor till förvaltningen. Kan förvaltningen besvara frågorna genom att fylla i nedanstående tabeller, 
förslagsvis beskrivs situation 2014-11-30.

Tord Fredriksen (V)

Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

Allt i hemmet Artan Health Care ESU hemtjänst

Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

Gefle Seniorservice HSB Omsorg Humana hemtjänst



Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

M&A HemserviceIftin assistans Kalsan omsorg

Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

Maid hemtjänst Multi Care Veteranpoolen

Utförare Antal personal Varav tillsvidareanställda Varav heltidsanställda
Allt i hemmet
Artan Health Care
ESU hemtjänst
Gefle Seniorservice
HSB Omsorg
Humana hemtjänst
Iftin assistans och omsorg
Kalsan mångkulturell omsorg
M&A Hemservice
Maid hemtjänst och omsorg
Multi Care Hemtjänst
Veteranpoolen
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Övrigt
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