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Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden
att lagen om valfrihetssystem (LOV) inte ska tillämpas för utförandet av hemtjänst och
hemsjukvård inom ramen för ”Trygg hemgång” från slutenvård
Ärende
Tjänsteskrivelse, 2017-10-02 har varit utsänd. Socialchef informerar muntligt.
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Socialnämnden

Tillämpningen av lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst
och hemsjukvård inom processen trygg hemgång från slutenvård
SN-2017/228
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att lagen om valfrihetssystem (LOV) inte ska tillämpas för utförandet av hemtjänst och
hemsjukvård inom ramen för ”Trygg hemgång” från slutenvård
Sammanfattning
Hösten 2016 infördes ett nytt arbetssätt i socialnämndens verksamheter som ansvarar för
stöd till personer som skrivs ut från sjukhus. Processen Trygg hemgång innebär att anställda
från kommunens hemtjänst, biståndsenheten och enheten för hemsjukvård och rehabilitering
arbetar samordnat med stödet till brukaren under de två första veckorna efter utskrivning.
Arbetet finansieras till en del med statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Om
personen därefter bedöms ha behov av hemtjänst informeras denne om sin rätt att välja
hemtjänstutförare. Socialnämndens föreslås besluta att lagen om valfrihetssystem inte ska
tillämpas för de insatser som ges inom ramen för Trygg hemgång.
Bakgrund
Socialnämndens verksamheter har fört diskussioner om hur enheterna kan säkra att den
enskilde får ett bra stöd vid utskrivning från sjukhus. Ett problem har varit att många enskilda
och deras anhöriga har önskat sig plats på korttidsboende i samband med hemgången
eftersom man inte känt sig trygg i sitt hem. Även om socialnämnden under många år haft
ganska låga kostnader för utskrivningsklara på sjukhus har det funnits anledning att arbeta
för att de som inte behöver slutenvård kan komma hem till ett bra mottagande med insatser i
form av omvårdnad och hälso- och sjukvård. I samband med att verksamheterna sedan 2016
fått del av medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen från Socialstyrelsen fanns
förutsättningar för ett utvecklingsarbete (se nedan).
Den första januari 2018 införs lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård och samtidigt upphävs lagen (1990: 1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Förändringen har föregåtts av utredningen
Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Lagförändringen innebär att socialnämnden,
om andra parter fullföljt sina åtaganden i samband med inskrivning på sjukhus, enbart har tre
dagar på sig att organisera insatserna inom det kommunala ansvarsområdet. Detta gör det
ännu mer angeläget att planera arbetet så att brukaren kan skrivas ut till en trygg vistelse i
första hand i sitt hem.
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Ärendet
Trygg hemgång
I oktober 2016 fick de första personerna samlade insatser från ett hemtagningsteam efter
utskrivning från sjukhus. I samband med vårdplaneringen på sjukhuset, där brukare och
anhöriga medverkar, görs en första bedömning av vilka behov av omvårdnad och hälso- och
sjukvård den enskilde har. Ett team bestående av undersköterska från kommunens
hemtjänst, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar sedan samordnat för
brukaren i dennes hem under tre veckor. Efter två veckor görs en ny vårdplanering hemma
hos personen där en ny bedömning av behoven görs. Om det då finns behov av hemtjänst
informeras den äldre av biståndshandläggare om rätten att välja utförare.
Arbetet är inte organiserat som en särskild enhet utan de som bildar teamet runt brukaren
kommer från kommunens enheter för hemtjänst och för hemsjukvård och rehabilitering.
Biståndsenhetens handläggare ansvarar för myndighetsutövningen vad gäller omvårdnadsbehovet. Arbetssättet kallas nu ”Trygg hemgång” för att visa att det är en process och inte en
särskild enhet. Under 2016 och 2017 finansieras metoden till en del med de medel som
socialnämnden får från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa
medel kommer, i enlighet med regeringens förslag, att finnas tillgängliga även under 2018.
Lagen om valfrihetssystem, LOV
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutade 2010 att lagen om valfrihetssystem
(2008:962) skulle tillämpas för hemtjänst och hemsjukvård. Med införandet av LOV följer att
brukaren har rätt att välja utförare av hemtjänst bland de leverantörer som godkänts av
socialchefen på delegation av socialnämnden. Informationen om godkända utförare finns på
kommunens hemsida och lämnas också personligen till den enskilde av biståndshandläggare. Två privata företag är idag, utöver kommunens enhet för hemtjänst, godkända
som utförare. Den person som ges insatser i sitt hem inom ramen för Trygg hemgång och
dennes anhöriga informeras om att det stöd de får under två eller tre veckor utförs av
kommunen, men att de senare, om det finns behov av hemtjänst, ska göra ett aktivt val av
hemtjänstutförare.
Ekonomisk konsekvensanalys
Idag bekostas arbetet inom Trygg hemgångtill en del med statsbidrag för ökad bemanning
inom äldreomsorgen. Från och med 2019 måste verksamheten finansieras inom ramen för
socialnämndens tilldelade kommunbidrag. Arbetssättet Trygg hemgång kommer dock att
innebära minskade behov av korttidsplatser för äldre och förebygger också ökade kostnader
för utskrivningsklara från sjukhus.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej x

Förklara oavsett svar.
Ärendet ör personer över 65 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

