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1. Bakgrund
Den strategiska ledningsgruppen SLG beslutade 2014-01-17 att ge uppdraget att genomföra
uppföljningen av avtalet om hemsjukvård till FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt
arbete. Uppföljningen omfattar en baslinjemätning i början av 2014 samt årliga uppföljningar
under 2014, 2015 och 2016. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av
baslinjemätningen.
Respektive kommun samt landstinget har utsett en person vardera som är ansvarig för att
lämna registerdata, statistik och andra uppgifter till uppföljningen. De utsedda personerna har
även ansvaret för att återföra resultaten. FoU-centrum ansvarar för att ta fram mallar och
underlag för datainsamlingen, att sammanställa resultaten samt att rapportera till SLG, SaBe
och Läns-SLAKO. I förarbetet till uppföljningen har utformningen av mallar samt designen
för att samla in data behandlats på arbetsseminarier med de kommunala kontaktpersonerna
samt med representanter för landstinget. Detta för att säkerställa att frågorna i mallarna är
relevanta samt att organisationen kring datainsamlingen ska fungera smärtfritt.
Baslinjemätningen omfattar frågor om:












Antal förväntade respektive antal övertagna patienter
Om patienter har andra kommunala insatser
Om övertagna patienter har vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP
Behovsbild och komplexitet hos patienterna
Tröskelprincipen
Samverkan och konsultativt stöd
Rekrytering, personal och vakanser
Läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar,
läkemedelshantering, provtagning, vårdplanering, palliativ vård, informationsöverföring samt
vård-till-vårdtelefon)
Avvikelser
Övriga frågor

Baslinjemätningen genomfördes under vecka 11, 12 och 13 våren 2014. Utfallet redovisas
främst fråga för fråga och omfattar både kvantitativ och kvalitativ information. Detta yttrar sig
i att för frågor med skattningsskalor redovisas medelvärden och frekvenser samt samtliga de
kommentarer som respondenterna angivit. I vissa delfrågor förekommer dock internt bortfall,
vilket kommenteras löpande.
En preliminär version av rapporten har redovisats våren 2014. I några fall har dock
representanter för kommunerna observerat fel eller otydligheter i underlaget. Detta gäller
några uppgifter för antalet mottagna patienter. I föreliggande rapport har dessa fel korrigerats
men förändringarna påverkar inte utfallet för baslinjemätningen i stort.
Vidare har representanter för kommunerna samt landstinget under april och maj 2014 fått
möjlighet att kommentera utfallet i baslinjemätningen. I föreliggande rapport redovisas också
dessa kommentarer.
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2. Antal förväntade respektive övertagna patienter
Den första delen i baslinjemätningen gäller hur många patienter som förväntades och hur
många som sedan kom att övertas av kommunerna (fråga 1, 2 och 3). I tabellerna nedan
redovisas utfallet på dessa frågor.1
Tabell 1. Antal förväntade patienter per patientgrupp och kommun.
Somatisk
Rehabiliterande
hemsjukvård
hemsjukvård
40
2
Boxholm
109
20
Finspång
150
8
Kinda
650
40
Linköping
144
15
Mjölby
150
Motala
Norrköping
105
10
Söderköping
25
0
Vadstena
58
0
Valdemarsvik
Ydre
100
3
Åtvidaberg
29
33
Ödeshög

Psykiatrisk
hemsjukvård
7
20
0
0
20
45
10
5
8
0
2

Totalt
49
144 (?)
158
690
187
195
950 (?)
125
26 (?)
66
35
103
64
2792

Det förväntade antalet patienter uppgår totalt till 2792 för hela länet. Antalet varierar från 35
för Ydre till 900 – 1000 för Norrköping. Hur många patienter kom sedan att föras över? I
tabellen nedan redovisas antalet övertagna den 31 januari 2014.
Tabell 2. Antal patienter som övertagits den 31 januari per patientgrupp och kommun.
Somatisk
Rehabiliterande
Psykiatrisk
hemsjukvård
hemsjukvård
hemsjukvård
45
2
0
Boxholm
161
20
10
Finspång
121
12
0
Kinda
650
60
0
Linköping
160
20
0
Mjölby
165
40
5
Motala
1248
267
42
Norrköping
130
25
0
Söderköping
40
0
1
Vadstena
75
0
8
Valdemarsvik
42
0
3
Ydre
96
1
0
Åtvidaberg
77
33
2
Ödeshög
3010
447
71
Totalt

Totalt
47
191
133
710
180 (?)
210
1557
155
41 (?)
83
45
97
112
3561

Antalet patienter som övertogs uppgick totalt till 3561. Den övervägande andelen av
patienterna gäller somatisk hemsjukvård följt av rehabiliterande respektive psykiatrisk
hemsjukvård. Cirka 85 procent är somatisk hemsjukvård, 13 procent rehabiliterande samt 2
procent psykiatrisk hemsjukvård. Det är tydligt att antalet patienter som övertagits är större än
vad som förväntades i kommunerna. I tabell 3 nedan redovisas skillnaderna per kommun.

1

I tabellerna markeras bortfall med –, och osäkra siffror med (?).
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Tabell 3. Skillnader mellan förväntat antal och antal patienter som övertagits per kommun den 31 januari.
Förväntat antal
Övertaget antal
Skillnad +/- (%)
49
47
-2
(-4,1%)
Boxholm
144
191
+47
(+32,6%)
Finspång
158
133
-25 (-9,5%)
Kinda
690
710
+20 (+2,9%)
Linköping
187
159
(?)
-28 (-15,0%)
Mjölby
195
210
+15 (+7,9%)
Motala
950
(?)
1557
+607 (+63,9%)
Norrköping
125
155
+30 (+24,0%)
Söderköping
26
(?)
41
(?)
+11 (+44,0%)
Vadstena
66
83
+17 (+25,8%)
Valdemarsvik
35
45
+10 (+28,6%)
Ydre
103
97
-6
(-5,8%)
Åtvidaberg
64
112
+48
(+75,0%)
Ödeshög
2792
3561
+769
(+27,5%)
Totalt

För de flesta kommunerna har reformen inneburit att flera patienter än förväntats har
övertagits. Detta är fallet i 9 av de studerade kommunerna. I de resterande 4 kommunerna har
istället färre patienter än väntat övertagits. Totalt sett förväntades att 2792 patienter skulle
övertas i och med reformen. Det verkliga antalet övertagna är 3561, dvs. 796 fler än förväntat.
Detta innebär att kommunerna fått ta emot cirka 28 procent fler patienter än förväntat.
Den största skillnaden mellan förväntat antal patienter och antal som sedan övertogs återfinns
i Ödeshög tog emot cirka 75 procent flere än förväntat. Även i Norrköping tog man emot 607
flera patienter än väntat, vilket innebär cirka 64 procent mer än vad som förväntades. Andra
kommuner som har fått ta emot flera patienter än väntat är Vadstena med 44 procent fler än
väntat och Finspång, Linköping, Valdemarsvik, Ydre och Söderköping som tog emot 25 - 30
procent fler än väntat. För resterande kommuner, dvs. Boxholm, Kinda, Mjölby, Motala,
Åtvidaberg, gäller att skillnaden mellan förväntat antal patienter och övertagna, ligger kring
+/- 10 procent.
Respondenterna tillfrågades också om de patienter som övertagits hade andra kommunala
insatser. I tabell 4 nedan redovisas svaret på denna fråga.
Tabell 4. Antal patienter med andra kommunala insatser per patientgrupp och kommun.
Somatisk
Rehabiliterande
Psykiatrisk
hemsjukvård
hemsjukvård
hemsjukvård
40
1
2
Boxholm
154
10
10
Finspång
81
6
0
Kinda
480
50
0
Linköping
100
10
0
Mjölby
90
30
0
Motala
1032
194
42
Norrköping
90
19
0
Söderköping
0
0
1
Vadstena
34
0
0
Valdemarsvik
40
0
3
Ydre
91
1
0
Åtvidaberg
35
12
2
Ödeshög
2267
333
59
Totalt

Totalt
43
174
87
530
110
120
1268
109
1 (?)
34
43
92
49
2659

Det totala antalet övertagna patienter är 3561 och av dessa har 2649 andra kommunala
insatser vilket innebär att cirka 75 procent av patienterna även har en annan kommunal insats.
4

De flesta av respondenterna har baserat dessa uppgifter på uppskattning, men även i viss mån
på kommunens verksamhetsstatistik.
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3. Antal övertagna patienter med vårdplan,
rehabiliteringsplan eller SIP
Enligt avtalet skall respektive patient ha en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP (samordnad
individuell plan). Respondenterna bads att uppskatta hur många av respektive patientgrupp
som hade en plan vid övergången den 20 januari (fråga 4). I tabellen nedan redovisas utfallet.
Tabell 5. Antal patienter som hade vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP den 20 januari fördelat på patientgrupp
och kommun.
Somatisk
Rehabiliterande
Psykiatrisk
Totalt
hemsjukvård
hemsjukvård
hemsjukvård
38
1
0
39
Boxholm
153
16
10
179
Finspång
121
0
0
121
Kinda
50
0
0
50
Linköping
144
0
0
144
Mjölby
150
0
5
155
Motala
250
53
0
303
Norrköping
100
10
0
110
Söderköping
0
0
0
0 (?)
Vadstena
68
1
0
69
Valdemarsvik
42
0
3
45
Ydre
96
1
0
96
Åtvidaberg
1
0
2
3 (?)
Ödeshög
1113
72
20
1204
Totalt

Av de 3297 patienter som övertagits har 1204 en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP, vilket
innebär cirka 36 procent. Majoriteten av respondenterna har kommit fram till sin kommuns
siffra främst genom att göra en uppskattning. I tabell 6 nedan redovisas andelen övertagna
patienter som har en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP per kommun.
Tabell 6. Andelen patienter som hade vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP den 20.

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Totalt

Övertaget antal

Antal med vårdplan/
rehabiliteringsplan/SIP

47
191
133
710
159
210
1557
155
36-41
83
45
97
112
3561

39
179
121
50
144
155
303
110
0 (?)
69
45
96
3 (?)
1204

Andel med vårdplan/
rehabiliteringsplan/
SIP
83,0%
93,7 %
91,0%
7,0%
90,6%
73,8%
19,5%
71,0%
?
83,1%
100%
99,0%
2,7% (?)
33,8%

Andelen övertagna patienter med vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP varierar dock i hög grad
mellan de olika kommunerna, från 100 procent i Ydre till cirka 3 procent i Ödeshög. Överlag
är det i de två stora kommunerna Linköping och Norrköping som de övertagna patienterna

6

saknar vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP. Övriga kommuner ligger med något undantag på en
andel av 80 – 90 procent med vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP.
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4. Behovsbilden hos de övertagna patienterna
Respondenterna uppmanades också att beskriva komplexiteten i behovsbilden hos de patienter
som övertagits i och med hemsjukvårdsreformen och ange vilka de mest komplexa uppdragen
är inom respektive patientgrupp (fråga 5). Nedan redovisas svaren på denna fråga.
Somatisk hemsjukvård:


















-Pat åker in & ut på olika vårdinstanser och man vet inte om det förrän man är hos pat. -Pat
med mycket svängande blodsocker. -Pat med tidigare PMÄ kontakt som är mkt orolig
hemma borde söka säbo men vill inte mkt larm från denna pat. - Demensutredningar (rehab
personal).
-Pt med svår lungsjukd, 1-3 ggr/mån episoder där behandling krävs flera ggr/dag. Pt
drabbades av markant kostnadsökning för läkemedel initialt. Åtgärdat. -Två ärenden med
patienter som behöver men inte vill/förmår fullfölja behandling blir våra "ärenden".
Upphandlat förbandsmateriel skiljer mellan kommunen och Lst. Betydande bekymmer då pt
ej är nöjd (ibland med rätta) att vi inte erbjuder samma som tidigare.
3 patienter med omfattande insatser i form av iv-nutrition.Avancerade såromläggningar hos en och samma patient som tar 1-2 tim/dag. Omläggning av
bensår hos patient som ej tillåter att hemsjukvårdspersonal hanterar såret och omläggningen
men ändå står med ansvar för att såromläggning utförs på ett riktigt sätt. Patient med
komplicerad stomi. I behov av omläggning/byte av stomibandage flera ggr/dag.
Barnpatient som varit hemma på flertal helgpermissioner och då haft behov av intravenös
antibiotikabehandling. Palliativ yngre patient ej LAH ansluten. Kommit på helg permissioner
har mikrosond och en komplex sjukdomsbild.
Blodtransfusioner, TPN (Total Parenteral Nutrition) behandling genom CVK och Portha
cath. Olika läkemedelspumpar.
En diabetespatient med sviktande blodsocker. En patient med el-överkänslighet.
LAH cancerpatient med nefrostomi, CVK
Medicinska bedömningar, läkarbesök i hemmet, små hemtjänstinsatser, anhörigvårdare,
palliativ vård- dödsfall i hemmet.
Palliativa vårdtagare
Patient på väg hem från US, svår hjärnskada, sondmatning via näsa. Blodtransfusion.
Primärvårdsansluten Hemsjukvård, specialiserad palliativ vård.
Sondmatning nasofagalt och via PEG, palliativ vård.

Rehabiliterande hemsjukvård:







-Stroke med komplexa behov och flera aktörer inblandade. -Person med assistenter. vem gör
vad? -Person med komplexa neuropsykiatriska problem som inte har ngn kontakt med vården
(landst eller kommun) men som har behov, "Hamnar" hos kommunrehab.
(ej komplex) 40 remisser till demensutredning som ej gjorts innan 20/1 gör att väntetid blir
längre än på LiÖ innan 20/1.
1. Dubbelamputerad + komplikationer. 2. Fraktur, stroke, multisjuk.
Bostadsanpassning svårt, ingen tidigare erfarenhet. LSS-patient med komplexa
hjälpmedelsbehov.
Bostadsanpassningar.

8








Förflyttning, handledning personal, utrustning i boendet och aktivitet
Patient som flyttade till kommunen från annat län i början på januari. Landsting som fick
patient först fick ej tillräcklig med rapport vilket ledde till problem när patienten blev
hemsjukvårdspatient och tillräckligt med information om problematiken fanns.
Hemsjukvårdspatient som behöver rehabilitering i hemmet och har en mycket komplex
sjukdomshistoria. Tar extra mycket tid pga. komplexiteten och omgivningsfaktorer.
Strokepatienter. Specialiserad palliativ hemsjukvård.
Uppföljning av andningsträning hos yngre patient med personlig assistent och som även har
vårdkontakt med habiliteringen.
VPL på US-hembesök inför hemgång, hemrehab. Hemb. Tillsammans med AT på
Neurologen, US- hemrehab efter hemgång.

Psykiatrisk hemsjukvård:












-Oklara ansvarsfrågor mellan kommun och Lst. i akutsituationer. -"Kreativiteten blommar"
från Lst beroendevård för att "definiera in" patienter i kommunal hemsjukvård. Psyk öv i
övrigt fungerat bra.
Ej aktuellt
Inga komplicerade ännu.
Medicinuppföljning, medicinindelning, stödjande samtal.
Personer med lång och komplex historia med insatser av flera kompetenser.
Psykiatri är ett relativt nytt område, har ingen sjuksköterska med psykiatriutbildning i
kommunen.
Ständigt behov av kontakt via telefon och hembesök.
Svårigheter att se delningen av uppdrag, injektion/medicinhämtning på landstingen och
mötet på hemsjukvården. Patienter som upplevs tillhöra hemsjukvård men inte har
boendestöd, två stöd blir ett för mycket. Uppdelning där vi har uppdraget mellan somatik,
psykiatri, hemsjukvård, boendestöd samt psykiatri landsting. Uppdraget för hemsjukvård
behöver förtydligas.
Svårt att veta hur arbeta i hemmet. Då det fins flera personer som i lägenhet/hus som t ex
missbrukare, andra psyk sjukdomar.
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5. Tröskelprincipen
I avtalet mellan Landstinget och kommunerna för hemsjukvårdsreformen så anger
tröskelprincipen villkoren och ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen. För
psykiatrisk hemsjukvård gäller istället vissa villkor enligt en checklista för att en patient skall
vara aktuell för kommunal hemsjukvård.
Respondenterna tillfrågades om hur de uppfattar att tröskelprincipen fungerar? Nedan
redovisas svaren i form av medelvärde och frekvenser uppdelat på respektive patientgrupp.
6. I avtalet mellan Landstinget och kommunerna för hemsjukvårdsreformen så anger
tröskelprincipen/villkoren ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen.
Hur uppfattar Du att tröskelprincipen fungerar? Ange för respektive patientgrupp
a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 2,9
Tröskelprincipen 1 2 3 4 5 Tröskelprincipen
fungerar dåligt
0 5 4 4 0 fungerar bra
b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 3,5
Tröskelprincipen 1 2 3 4 5 Tröskelprincipen
fungerar dåligt
1 1 2 5 2 fungerar bra
c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 3,6
Checklistan
1 2 3 4 5 Checklistan
fungerar dåligt 0 2 3 2 3 fungerar bra

Övriga kommentarer om hur tröskelprincipen/villkoren tillämpas efter att reformen
genomförts










-Rehabiliterande hemsjukvård - ibland hänvisas patienter som egentligen kan ta sig till
mottagning enl. vår bedömning. Kan vara svårt säga nej om pt är "påstridig". Somatisk
hemsjukvård. Ibland svårtolkad. Ny princip som inte alltid tillämpats tidigare då VC
gett hemsjukvård. Blir svårförståeligt för vissa patienter om "förts över".
Har ej hunnit sätta oss in i detta.
Hjälpmedelsförskrivning fungerar bra. Hemrehabilitering mindre bra. Dålig information
från slutenvården. Oklarheter angående ansvarsfördelningen landsting/kommun. Inom
psykiatri olika tolkning mellan landsting och kommun.
Inga patienter i nuläget.
Nattetid gäller inte tröskelprincipen. Okunskap om övergångsregler hos landstinget
kring psykiatrisk hemsjukvård. Olika arbetssätt på olika vårdcentraler (VC) har lett till
att tröskelprincipen fungerat mer eller mindre bra i övergången. Det är framförallt de
vårdcentraler där distriktsjuksköterskan tidigare arbetat både på VC och med
hemsjukvård och inte alltid haft en tydlig gräns mellan uppdragen som det uppstått
diskussion kring tröskelprincipen och vissa patienter upplever att kommunen är mindre
flexibel än vad vårdcentralen var tidigare. En del är delvis hemsjukvårdspatienter och
kan delvis ta sig till VC – VC har inte skiljt på detta tidigare.
Psykiatrins checklista för att aktualisera hemsjukvård är tydlig och har hittills fungerat
bra.
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Rehabilitering- hur ska man tänka. Vad ska utföras i hemmet, när blir patienten en
hemsjukvårdspatient. Svårigheter för rehabpersonal att dra gräns vad som är deras
uppdrag, inte i förhållande till landstinget, mer ”ska patienten få hjälp med träning
istället för att få en rullstol”. Personalen känner att de kan lägga hur mycket tid som
helst på patienter som detta!
Ssk gruppen upplever att på fråga 6c har det fungerat förhållandevis bra medan
rehabpersonalen upplever att det är osäkert hur det bedöms om en pat är i
hemsjukvården pga. ex medicinering men ändå kan ta sig till vårdcentralen. Om
patienten då behöver hjälp av rehabpersonal, hur blir det då?
Tröskelprincipen arbetas efter och en bra dialog förs mellan VC och HSV.
Problematiken ligger i att den inte har funnits tidigare utan primärvårdspatienter som
hade möjlighet att ta sig till VC ändock fått vård i hemmet. Detta försvårar vid ett
övertagande när det är skilda huvudmän och det blir en stor omställning för patienterna
som måste ske över tid.
Ang. psykiatrin fungerar checklistan dåligt då alla kriterier medför att patienter avsäger
sig att bli hemsjukvårdspatienter utan att egentligen veta at de inte kommer ha kvar
samma handläggare som tidigare.
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6. Samverkan och konsultativt stöd
Respondenterna tillfrågades om samverkan mellan landsting och kommun förändrats efter
reformen samt om det konsultativa stödet. Utfallet redovisas i form av medelvärde samt
frekvenser.
7. Har samverkan mellan personal från landstinget och kommunens personal förändrats på
något sätt efter reformen? Medelvärde = 3,6
Samverkan har 1 2 3 4 5 Samverkan har
minskat
0 1 6 4 2 ökat
Kommentarer om samverkan har försämrats eller förbättrats













Går inte att avgöra ännu - skulle gissa oförändrat dvs. ganska dåligt (smiley!).
Har ej förändrats.
Har ökat då vi kvällstid organiserat oss gemensamt.
Ingen påtaglig skillnad betr rehab och psyk hemsjukv. Inom somatisk hemsjukvård upplevs
flexibilitet och en betydande ökning av samarbetet.
På denna fråga upplever rehab personalen att det fungerat bättre än ssk. De säger att i
samband med övergången mer kontakt med rehabpersonal i slutenvården.
Rehab: Mindre överrapporteringar från slutenvården vid utskrivning till ordinärt boende
inom rehab. Satt en 2:a där. Somatik: Tidigare kontakter från slutenvården med kommunens
vårdkoordinator inför planerad hemgång. Bra dialog mellan primärvård och kommunen Satt
en 5:a där.
Samverkan fungerar bra.
Somatik: samverkan har ökat betydligt, en bra kommunikation och rutiner har skapats.
Rehab: oförändrat, har alltid varit bra.
Sämre tillgänglighet till läkarkontakt eftersom sjuksköterska (ssk) och läkare inte ses i
vardagen. Oftast har kommunens ssk kontakt med ssk på landstinget innan läkarkontakt.
Upplevs ibland som ett onödigt mellansteg. Samverkan har ökat gällande de psykiatriska
patienterna.
Tätare kontakt med vårdcentralen och LAH.

8. Har behoven av konsultativt stöd från Landstinget avseende medicinska och
omvårdnadsmässiga frågeställningar tillgodosetts? Medelvärde = 4,2
Ej aktuellt
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 2 6 4
1
Kommentarer:






Betr. somatisk hemsjukvård har det konsultativa stödet fungerat utmärkt = 5. Betr
psykiatr hemsjukvård har stöd vid några tillfällen nekats i akuta ärenden. Verkar
finnas oklarheter betr ansvar för konsultativt stöd bland personal inom psykiatrins
akutverksamhet = 2.
Ej aktuellt i rehab. Bra stöd från LAH vid övertagandet av LAH patienter gällande
medicinsk teknik.
Endast varit ett fåtal, men det har fungerat perfekt.
I stort bra men vissa LiÖ-enheter har inte förstått sitt uppdrag till det.
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Konsultativt stöd från LAH har fungerat bra.
Kontakten med några vårdcentraler fungerar bra och behovet är generellt tillgodosett,
dock stora problem i kontakten med några vårdcentraler. Några vårdcentraler har
regelbundet avsatta läkartider för konsultativt stöd. Uppfattningen är också att läkare
har följt med ut på patientbesök vid behov
På denna fråga rehab personal mer positiv än ssk.
På torsdagar har det skapats ett samverkan forum där sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter träffar läkare för konsultation och uppdatering om patienter.
Svårt att få läkaren att göra hembesök när ssk anser att det finns ett behov. För lite
läkartid t ex för att lägga in patient i Apodos-systemet.
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7. Rekrytering, personal och vakanser
Kontaktpersonerna tillfrågades om det fanns vakanser inom respektive yrkesgrupp 31 januari
(fråga 9). I tabellen nedan redovisas svaren på denna fråga
Tabell 7. Vakanser inom olika yrkesgrupper den 31 januari.
Yrkesgrupp
Nej
Ja
6
1
Skötare
6
7
Sjuksköterska
4
Distriktssköterska 6
7
1
Undersköterska
10
1
AT
9
1
SG/FT
5
1
Annat

För några av yrkesgrupperna är bortfallet i svaren betydande, vilket kan tolkas som att det inte
förelåg något större problem vad gäller vakanser. För några av yrkesgrupperna framträder ett
tydligare mönster, nämligen för sjuksköterskor och distriktssköterskor. För dessa båda
yrkesgrupper anger hälften respektive en tredjedel av kommunerna att det förekom vakanser.
Kontaktpersonerna tillfrågades också om de uppfattar att det varit problem med rekryteringen
av personal i och med reformen.
10. Uppfattar Du att det varit problem med rekryteringen av personal i och med reformen?
Medelvärde = 3.3
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
2 4 0 1 5
Utfallet i denna fråga kan beskrivas som polariserat – för hälften av kommunerna anges att
det inte förekommit några problem i rekryteringen och för de att det förekommit. På
följdfrågan om det varit problem med någon särskild personalgrupp svarar de flesta att det är
just sjuksköterskor eller distriktssköterskor som varit det största problemet.
Kommentarer:












Behovet av sjuksköterskor var tillgodosett utifrån det planerade patientantalet. Eftersom det
kom betydligt fler patienter till hemsjukvården uppstod direkt ett behov av att rekrytera fler
sjuksköterskor. Rekrytering pågår och det saknas i dagsläget (12mars) 8-10 årsarbetare ssk).
Sjuksköterskor och distriktssköterskor har varit svårast att rekrytera i samband med reformen.
Dsk
Natt ssk.
Sjukgymnasten var vakans just då, inga problem med rekrytering. Sjuksköterska med
psykiatrispecialitet kunde ej rekryteras. Distriktsköterskekompetens har tillgodosetts med
25%.
Sjuksköterska/distriktssköterska
Sjuksköterskor och Distriktsköterskor
Ssk
Ssk, Dsk
Ssk, Dsk
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8. Läkarmedverkan
Frågorna 11 till och med 21 gäller specifikt läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation,
läkemedelsgenomgångar, läkemedelshantering, provtagning, vårdplanering, palliativ vård,
informationsöverföring samt vård-till-vårdtelefon). Nedan redovisas utfallet på dessa frågor i
form av medelvärden och frekvenser. De kommentarer som lämnats av respondenterna på de
olika frågeområdena redovisas också.
11. Har tillgängligheten fungerat vad gäller läkarmedverkan?
a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 3,6
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 1 4 7 1

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 4,0
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 1 4 1

Ej aktuellt
7

c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 3,3
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 1 4 3 0

Ej aktuellt
5

Kommentarer:




Gällande psykiatrisk hemsjukvård dålig struktur över hur läkarmedverkan ska se ut.
Inte många ärenden, dock någon som slutenvården skickat hem utan att förvarna
kommunen.
Läkaren har ej tid att göra hembesök. För övrigt lätt att nå läkare; tel. konsultation. Det
finns ingen tid att sätta in patienten på Apodos. Alma teamet är en bra resurs.

12. Har kommunikationen fungerat mellan kommunens legitimerade personal och läkare?
a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 3,7
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
Ej aktuellt
0 1 4 6 2
b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 3,5
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 2 2 2 2

Ej aktuellt
5

c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 3,7
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 3 6 0

Ej aktuellt
4

Kommentarer:


Olika på olika vårdcentraler. Fortfarande olika tolkningar av vad som ingår i
hemsjukvårdens uppdrag mellan vissa läkare och hemsjukvården. Samtycke saknades i
övergången för vissa patienter inom rehab.

13. Har läkares konsultativa stöd till kommunens legitimerade personal fungerat?
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a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 3,8
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 1 4 5 3
b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 4,2
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 1 3 2
c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 3,4
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 5 3 0
Kommentarer:



Ej aktuellt

Ej aktuellt
7

Ej aktuellt
5

Betr psyk. Fungerat bra utom i akutsituationer på jourtid.
Rehab svårt att nå läkare och när de ringer upp är man upptagen och kan ej tala ostört.
Förhoppning att detta skall bli bättre.
Har fungerat dåligt med läkarbesök i hemmen.



14. Har läkemedelsgenomgångar genomförts i enlighet med länsgemensam rutin?
Medelvärde = 1,6
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
Ej aktuellt
7 0 1 1 0
4
Kommentarer:








Ej genomfört i ordinärt boende pga. tidsbrist.
För tidigt i förloppet.
Har inte genomförts ännu.
Har inte prioriterats i övergången.
Har inte påbörjats än. Det finns ingen lokal rutin för detta.
Ännu ej utförda.
Vid överlämnandet fanns det många patienter med dosetter där det dessutom fattades
läkemedel i hemmen, sådant man hade kunnat planera annorlunda för innan
övergången.

15. Har läkemedelshanteringen fungerat? Medelvärde = 3,2
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
1 2 3 6 0

Ej aktuellt
1

Kommentarer:





Brister i samband med övergången: Fanns inte signeringslistor hos alla patienter. Fanns
inte läkemedel hos en del patienter. Finns läkare som inte vill sätta in Apodos. Inom
psykiatrin har det fungerat bra.
Generellt fel i vissa utskrifter av läkemedelslistan i Panorama.
Lika dåligt som för SÄBO innan 140120! Fel ordinationer.
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Många patienter har inte apodos det medför stor risk för avvikelser. Läkemedelslistan i
Cosmic är inte uppdaterad, läkaren skriver ej in ändring i ordination/stämmer ej överens
med Apodoslistan.
Problem med APO-dos som inte har förnyats. Läkemedelskonto saknas på en del
patienter och patienter har inga pengar att hämta ut läkemedel. AK mottagningen som
ordinerar blodförtunnande läkemedel saknar ibland recept. Bra samarbete med
psykiatrisk öppenvård.
Problemet ligger inte från läkarhåll, problem finns kring att hämta ut och få hem
läkemedel till patienterna.
Vi fick ofullständiga läkemedelslistor vid övergången.

16. Har tillämpningen av provtagningsrutinerna fungerat?
Medelvärde = 3,5
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 3 4 3 3

Ej aktuellt

Kommentarer:








Fungerar tekniskt. Tar alldeles för lång tid.
Ibland får vi inte vetskap om ordinarie prover. Patienten kan inte tala om vilka prover
som ska tas. Vi måste få kännedom om vilka prover så att vi kan ha remisserna klara.
Inledningsvis har några vårdcentraler nekat att ta emot prover och skriva ut etiketter.
Håller på att bli bättre.
Lokala tillägg till länsrutinen framtagen, fungerar bra.
Väldigt dåligt bemötande från viss labbpersonal.
Önskar att provtagningsunderlag inklusive etiketter skickas till hemsjukvården.
Omständligt och tidskrävande att skriva ut och hämta etiketter.

17. Har arbetet med samordnad vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband med
utskrivning från slutenvården fungerat?
a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 2,6
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
2 3 6 2 0

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 2,6
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
1 4 2 2 0

Ej aktuellt
4

c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 3,3
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
1 1 1 1 0

Ej aktuellt
9

Kommentarer:


1. Ssk har uppfattat att slutenvården inte vet uppdelningen mellan huvudmännen. 2. Patienter
skickas hem samma dag, med kort varsel, vilket gör att förberedelserna inte blir optimala. 3.
Ssk kallas ej till vårdplanering vid förändrade behov.
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Informationsmeddelande i Meddix fungerar bra men svårt att bedöma när det är aktuellt för
sjuksköterska från kommunen att vara delaktig.
Obs! Jönköpings läns landsting fungerar dåligt.
Psykiatri - planerad SIP fungerar. Svårt med utskrivning från slutenvården då flera patienter
väljer att lämna avdelningarna själva med kort varsel.
Rehab har ej deltagit på vårdplanering men fått bra överrapporteringar efter vpl.
Rehabpersonalen upplever att överrapporteringarna varit bristfälliga.
Vi har i nuläget inte fått patient från slutenvård psykiatri.
Vårdplanering fungerar generellt bra men har inte skett för samtliga patienter.

18. Har arbetat med vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i ordinärt boende
fungerat?
a. Somatisk hemsjukvård: medelvärde = 2,9
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
1 3 5 2 1

Ej aktuellt
1

b. Rehabiliterande hemsjukvård: medelvärde = 3,3
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 1 3 3 0

Ej aktuellt
6

c. Psykiatrisk hemsjukvård: medelvärde = 4,1
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 1 6 2

Ej aktuellt
4

Kommentarer:





Det har än så länge bara varit en VPL som vi blev kallade till - den fungerade bra.
(rehab)
SIP har gjorts för alla inom psykiatrin men alla patienter hade inte förstått vad
övergången skulle innebära.
SIP är endast skriven på de patienter som kommit över från psykiatrin.
För somatikens del har det pga tidsbrist pga underbemanning varit svårt att jobba med
vårdplaner.

19. Har läkarmedverkan i palliativ vård skett i enlighet med Socialstyrelsens nationella
riktlinjer? Medelvärde = 4,2
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
Ej aktuellt
0 2 1 1 7
2
Kommentarer:




Ansvarig läkare har funnits tillgänglig under hela händelseförloppet.
Har ännu inte haft någon patient i ordinärt boende med palliativ vård.
På uppdrag av sjuksköterska som har initierat brytpunktssamtal.

20. Har informationsöverföring genom Meddix fungerat?
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Medelvärde = 2,3
Nej, inte alls
1
3

2
4

3
4

4
2

5
0

Ja, absolut

Ej aktuellt

Kommentarer:








Den används inte som det är tänkt.
Fungerar bättre och bättre.
Gäller somatisk vård. Inom psykiatrin fungerar Meddix inte alls.
Ja, men vi är dåliga på att förstå Meddix. Kvitterar men alla i personalgruppen vet inte hur
eller vad vi gör. Slutenvården garderar sig ofta, klickar i hemsjukvård också trots att det inte
är något uppdrag för hemsjukvården.
Meddix har fungerat dåligt enligt ssk. Rehab personal har inte fått några meddelanden via
meddix.
Saknas en del i Meddix för att tillgodose behovet. Denna del arbetar Mariann Bergstedt med.

21. Hur har vård-till-vård-telefon fungerat? Medelvärde = 4,2
Nej, inte alls
1 2 3 4 5 Ja, absolut
0 0 3 5 5

Ej aktuellt

Kommentarer:




Från slutenvården fungerat. Till VC fungerat bra. Telefonlistan på LiO svår att tolka!
Inga problem att komma fram till sjukhuset. Problem att komma fram till en del
vårdcentraler. Ibland svårt att nå rätt person inom landstinget.
Lätt att komma i kontakt med andra vårdgivare genom denna telefon. Dock så har man inom
landstinget bemannat telefonen med olika professioner, i vissa fall sekreterare och
undersköterskor.
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9. Dokumentation om avvikelser
Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om dokumentation om avvikelser (fråga 22). Dels
att göra en uppskattning av antalet avvikelser, men även om det finns avvikelser både från
kommunen till Landstinget och omvänt 28 februari.















1 st från kommun till landsting gällande rehab.
2 avvikelser. 1 gäller Panorama. 1 gäller patient med stora förväntningar hemskickad från
slutenvården till ordinärt boende utan vårdplanering.
Ansvarsfrågan mellan Lst psykiatri och kommunens hemsjukvård i akutärenden. Två
tillfällen.
En avvikelse är skickad till landstinget.
Från kommunen till landstinget har det skrivits två avvikelser.
Har förekommit avvikelser som inte rapporterats från kommunen till landstinget än. Cirka
10 personer som inte var hemsjukvårdspatienter kom över i samband med övertagandet och
avvikelse för patienter som kommit direkt hem på helgerna utan ”vård till vårdkontakt” och
dessutom inte varit hemsjukvårdspatienter. Egentligen avvikelse på alla vårdplaner som
saknades i samband med övertagandet av hemsjukvården samt även avvikelse generellt på
stora brister i informationsöverföringen i samband med övertagandet av hemsjukvården.
Några fax har skickats från landstinget till ett gammalt kommunnummer som inte längre är
i bruk.
Inga avvikelser under denna period, som är förknippade med reformen.
Ja det finns dokumentation om avvikelser, Tiden från 20/1 till den 28/2 är antalet
avvikelser som skrivit angående landstingets hantering av ärenden, 5 stycken och
avvikelser från landstinget avseende kommunens hantering 2 stycken.
Nej.
Två avvikelser.
Väldigt få dokumenterade pga den höga arbetsbelastningen i den kommunala
hemsjukvården.
Uppskattningsvis har vi en handfull avvikelser från HSL-delen, de flesta handlar om
uteblivna besök.
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10. Övriga frågor
I den sista frågan fick respondenterna möjlighet att fritt formulera om det något som dom vill
tillägga, t ex om särskilda förutsättningar i den egna kommunen som de vill belysa mm.








Kinda kommun har stora svårigheter i att rekrytera sjuksköterskor, endast en arbetsterapeut
gick över enligt gällande direktiv. Samverkan har blivit väsentligt mycket bättre efter
övergången. 2. Landstinget tjänsteköpte nattbemanning av kommunen innan övergången. En
undran är hur uträkningsunderlaget för skatteväxling gjordes? 3. Vid övergången stod det klart
att landstinget inte arbetat efter tröskelprincipen i distriktet, vilket försvårade arbetet för
kommunen att arbeta efter den. Ett av löftena var att det inte skulle bli sämre för patienterna,
vilket en del som bor långt från vårdcentralen upplevt. Detta på grund av att landstingets
personal tidigare gett dem vård i hemmet fast de enligt tröskelprincipen skulle kunna ta sig till
VC. Samtidigt med reformskiftet lades en distriktsmottagning ner i Horn av landstinget vilket
försvårade läget betydligt för de patienter som nu skall ta sig till VC i Kisa.
Ansvarig chef är och har varit sjukskriven en tid och jag har inte lyckats få några svar från
rehabpersonalen ang antalen.
Den 23/3 hade antalet vårdåtaganden ökat till 1090 (ökning med 421) 39%. Den största
ökningen har skett på rehabinsatser.
Fråga 1, svar från vår projektledare för hemsjukvården Anita Ottosson: Det gick inte att få
några uppgifter från landstinget i frågan trots att vi efterfrågade det om och om igen. Man
hänvisade till att det ändrade sig hela tiden, att registreringen i Cosmic inte var fullödig och att
det var omöjligt att besvara frågan. Vi fick uppskattade siffror från Cityhälsa hemsjukvård på
omkring 350 patienter strax före överförandet. Cityhälsan svarade för drygt 40% av
primärvårdens patientområde, ca 55 000 personer. Jag fick siffror från Jönköpings kommun
som tog över hemsjukvården den 1 januari 2013. De växlade på hela LAH biten, vilket inte vi
gjorde utan bara en liten del av den verksamheten. De fick över 1200 patienter vid
övertagandet. Detta gjorde att jag räknade med 900, max 1000 patienter. Hur många som
tillhörde respektive grupp gjorde vi aldrig någon bedömning omkring. Vi fick 1200 i första
omgången och det ökade snabbt till 1600. Det man kunde se i statistiken var att hembesöken
var många i Norrköping jämfört med Linköping och att besöken minskade markant 2011, det
år då Cityhälsa hemsjukvård bildades.... (bild) Kan tyvärr inte svara tydligare än så här....
Övriga kommentarer: Bra samverkan med vårdcentralschefer både före, i samband med och
efter övergången. Finns en vilja att det ska bli bra. Vårdcentralerna tar synpunkter som
framförs på allvar och det har skett förbättringar sedan övergången. Stora problem i början att
komma in i Panorama. Positivt att det pågår förbättringar i Meddix. Jourbesök inte alltid helt
patientsäkra på grund av att hemsjukvården saknar information via journal eller dylikt. Svårt
att göra bedömningar framförallt om personen själv inte kan berätta. Gränsdragningen i
hemsjukvårdsuppdraget svår på grund av detta. Svaren har tagits fram tillsammans med
cheferna i hemsjukvården.
Läkarbrist som leder till att vissa saker inte hinns med.
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11. Några kommentarer om utfallet och skillnader mellan
länsdelar respektive stora och små kommuner
I detta avslutande avsnitt ska vi göra ett försök att sammanfatta några generella drag i
baslinjemätningen samt koppla till ramfaktorer som länsdel samt storlek på kommun.
Generella drag
Medelvärden på skattningsskalorna i baslinjemätningen kan variera mellan 1 och 5, där 1
innebär att man tar avstånd till och 5 att man håller med. För alla skattningsskalorna (förutom
10a, som handlar om problem vid rekrytering), gäller att ett högre värde är ”positivt” och ett
lägre värde ”negativt”.
I figur 1 och 2 nedan redovisas medelvärden för samtliga skattningsskalor vilka redovisats
tidigare i rapporten.
5
4
3
2
1

Figur 1. Medelvärden för fråga 6 till och med 13c
5
4
3
2
1

Figur 2. Medelvärden för fråga 14a till och med 21a
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Den övergripande tendensen i baslinjemätningen är att svarsmönstret är svagt positivt, men
några få undantag. Av de totalt 27 frågorna som besvarats med hjälp av skattningsskalor så
erhåller 21 ett medelvärde över 3 på skalan, dvs. över skalans neutrala mittpunkt. 15 frågor
erhåller medelvärden mellan 3 och 4, vilket kan tolkas som positivt. Fem frågor erhåller
värden under 3, vilket innebär en negativ uppfattning, och sex frågor skattas högre än 4, vilket
kan betraktas som mycket positivt.
Frågor som skattas negativt är 6a, 14a, 17b, 17c samt 20a. Fråga 6a, man uppfattar att
tröskelprincipen fungerat för somatisk hemsjukvård, ligger strax under värdet 3. Lägst
skattning i hela baslinjemätningen är fråga 14a, om läkemedelsgenomgångar genomförts i
enlighet med länsgemensam rutin. Denna fråga erhåller medelvärdet 1,6, vilket kan betraktas
som mycket lågt. En tolkning baserad på de kommentarer som respondenterna avgivit och det
stora bortfallet, är att dessa läkemedelsgenomgångar inte i någon högre grad har påbörjats
ännu. Andra frågor som erhållit låga skattningar är 17b och 17c, som handlar om arbetet med
samordnad vårdplanering, rehabiliteringsplan eller SIP. Båda dessa frågor ligger strax under
skalans neutrala mittpunkt och även för dessa frågor är bortfallet stort. Slutligen erhåller fråga
20a, om informationsöverföring genom Medix fungerat, ett medelvärde på 2,3. För denna
fråga gäller att bortfallet är lågt men av kommentarerna att döma så fungerar Medix dåligt
eller är svårt att använda.
Totalt sex frågor erhåller skattningar över 4 på skalan, vilket kan betraktas som högt. Detta
gäller fråga 8a, om behoven av konsultativt stöd tillgodosetts. Frågorna 11b och 13b erhåller
också värden på eller strax över 4. Båda dessa frågor gäller tillgänglighet respektive
konsultativt stöd för rehabiliterande hemsjukvård. Slutligen erhåller fråga 21a, om hur bra
vård-till-vård telefon fungerat, också ett medelvärde strax över 4.
Skillnader mellan länsdelar
Hur ser då svaren ut om man betraktar de olika länsdelarna? I figurerna 3, 4 och 5 nedan
redovisas medelvärden för de olika skattningsskalorna fördelade på östra, centrala respektive
västra länsdelen.
5
4
3
2

Östra

1

Centrala
Västra

Figur 3. Medelvärden för fråga 6 till och med 10a fördelade på länsdelarna.
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Östra
Centrala

1

Västra

Figur 4. Medelvärden för fråga 11a till och med 14a fördelade på länsdelarna.
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Figur 5. Medelvärden för fråga 14a till och med 21a fördelade på länsdelarna.
Det är svårt att kunna dra några tydliga slutsatser av jämförelsen mellan de olika länsdelarna.
För några av frågorna föreligger också bortfall så att jämförelser inte kan göras. Det finns
skillnader mellan länsdelarna och dessa skillnader ligger vanligen mellan ett halvt till ett
skalsteg på den femgradiga skalan. Ett sätt att betrakta eventuella skillnader är att rangordna
länsdelarna i respektive fråga och sedan se om det finns något mönster för samtliga frågor. En
dylik rangordning utfaller på så sätt att östra länsdelen erhåller flest låga rangordningar,
centrala länsdelen intar en mittenposition och den västra länsdelen erhåller flest höga
rangordningar. Detta bör dock tolkas med försiktighet då skillnaderna mellan länsdelar kan
vara små samt att det förekommer bortfall i flera frågor.
Skillnader mellan små och stora kommuner
Hur ser det då ut vad gäller respondenternas uppfattningar fördelat på små respektive stora
kommuner? I figurerna 6, 7 och 8 nedan redovisas svaren på skattningsskalorna fördelat på
små respektive stora kommuner. I denna indelning har Linköping och Norrköping kodats som
stora kommuner och resterande som små kommuner.
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Figur 6. Medelvärden för fråga 6a till och med 11c fördelade på små och stora kommuner.
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Figur 7. Medelvärden för fråga 12a till och med 16a fördelade på små och stora kommuner.
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Figur 8. Medelvärden för fråga 17a till och med 21a fördelade på små och stora kommuner.
Om man betraktar skillnaderna mellan små och stora kommuner så framträder ett tydligare
mönster än vid jämförelsen mellan länsdelar. För de studerade frågorna så erhåller de små
kommunerna genomgående högre, dvs. bättre; skattningar på samtliga utom tre delfrågor. De
tre frågor som bryter mönstret och där de större kommunerna erhåller högre skattningar är
fråga 6c, checklista psykiatri, fråga 12c, om kommunikation mellan personal och läkare för
psykiatri, och 17b om samordnad vårdplan/rehabplan/SIP i samband med utskrivning från
slutenvården för just rehabiliterande hemsjukvård, samt slutligen fråga 20a om Meddix, där
de större kommunerna erhåller ett något högre värde. De större kommunerna erhåller också
ett något högre värde på fråga 10a, vilket innebär att de haft något större problem med
rekrytering jämfört med de små.
En trolig tolkning av ovanstående är att kommunens storlek har större förklaringsvärde än
länsdel vad gäller hur respondenterna uppfattat att reformen fungerat.
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12. Kommentarer från representanter för kommunerna
I april 2014 fick representanter från de medverkande kommunerna möjlighet att kommentera
utfallet av baslinjemätningen. Detta som ett led att validera utfallet och för att skaffa underlag
för det fortsatta arbetet med uppföljningen.
Utvärderarna från FoU-centrum redovisade resultatet från baslinjemätningen för de
kommunala representanterna, dvs. samma personer som medverkat i mätningen genom att
rapportera in underlaget från sina respektive kommuner. Överlag uppfattade dessa
representanter utfallet som trovärdigt.
Diskussionen kom då att inriktas på att kommentera och diskutera olika aspekter av utfallet. T
ex att avvikelsen beträffande antal förväntade respektive övertagna hemsjukvårdsärenden för
framförallt Norrköping är stor. Vidare diskuterades den stora avvikelsen även om de
övertagna patienterna hade vårdplan/rehabplan/SIP. Generellt sett så verkar det ha fungerat
bättre i mindre kommuner än i Linköping och Norrköping.
I samband med genomgången kom även följande synpunkter fram:











LAH har gjort olika i olika länsdelar.
Sluten vården (med särskild betoning på US) har inte varit förberedda på vad reformen skulle
innebära för dem.
Okunskap om tröskelprincipen.
Kommunerna beskriver att man får ”jaga olika kliniker”, tidigare sköttes all samordning av
LAH som ”servade” klinikerna.
Vid vårdplatsbrist då patienter får en sattelitplats fungerar inte regelverket kring vård
planering.
I Linköping var det framför allt en vårdcentral som inte hade gjort vårdplaner, detta är nu
åtgärdat. Kvaliteten på de vårdplaner som togs över varierade.
Vårplatsneddragning (Motala) ökar kommunens behov av korttidsplatser.
Ett problem som samtliga tog upp var brister när det gäller tillgång till hjälpmedel i samband
med utskrivning. Slutenvården skickar inte med och förskriver inte hjälpmedel utan hänvisar
den enskilde att ta kontakt med kommunen när man kommit hem.
Avgifterna och hur det slår för olika patienter gicks igenom. Några kommuner ser över
avgifterna.

Utvärderarna rapporterade också till gruppen att Läns-Slako har fått en kort genomgång av
rapporten och att det som främst diskuterades var att man framför allt i Norrköping tagit över
väsentligt fler patienter än förväntat.
Skatteväxlingen bygger på antal besök. Utvärderarna diskuterade med gruppen om denna
information kan samlas in och användas i den fortsatta uppföljningen. Material som redovisar
antal hemsjukvårdsbesök i olika kommuner delades ut. För att få statistik beträffande antal
hemsjukvårdsbesök kommer kommunerna att kunna ta fram det, bedömningen är att det
kommer att finnas fr o m maj.
Vidare beskrevs designen för den fortsatta uppföljningen. Uppföljningen är tänkt att ske i
samverkan mellan ansvarig för vårdcentral och ansvarig för hemsjukvården. Tidsmässigt
planerades detta till försommaren. Gruppen var dock enig om att en ny uppföljning före
sommaren inte skulle leda till något nytt och att man har fullt upp med verksamheten och inte
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bör belastas så snart igen med en ny uppföljning. Det beslutades att kommungruppens
inställning ska framföras till Strategisk ledningsgrupp (SLG). Mötet med SLG genomfördes
senare och då beslutades att det inte kommer att ske någon kommunmätning innan sommaren.
Däremot kommer en begränsad uppföljning i dialogform ske med Landstinget för att fånga
upp deras synpunkter, samt en begränsad kompletterande uppföljning efter sommaren.
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13. Kommentarer från representanter för landstinget
I maj 2014 fick representanter från landstinget möjlighet att kommentera utfallet av
baslinjemätningen. Även vid denna träff började diskussionen med att utvärderarna
presenterade utfallet av baslinjemätningen, och även i denna grupp var uppfattningen att
utfallet var trovärdigt. Mötet kom sedan att fokusera på att kommentera och diskutera olika
aspekter i resultaten. Framställningen är disponerad efter de olika teman som ingått i
baslinjemätningen. Resultaten redovisas också fördelat på de olika länsdelarna. Utsagorna
markeras för de olika länsdelarna på följande sätt: Ö = östra; C = centrala; V = västra, samt F
= Finspång. Representanten för västra länsdelen medverkade inte i diskussionen hela tiden,
men har lämnat synpunkter skriftligt som har inkluderats i sammanställningen.
Komplexiteten i behovsbilden hos de patienter som tagits emot.
Dåligt riggat att ta över mer avancerade patienter. Svårt att få över dessa. För lång väntetid (12 veckor) för vissa strokepatienter innan man fått rehabinsatser. (Ö)
Det har varit ”ojämnt” med komplexa patienter. Det saknades initialt material t ex
droppställningar. Man har nu byggt upp detta. (V)
Svår organisation för de komplexa patienterna i Linköping. De blir för många att lära upp
med dag, kväll och nattorganisation. Det finns svårigheter i kommunikation med kommunens
hemsjukvård. Brister i kompetens framkommer. Akuta insatser kan inte ske utan det är ibland
ca 4-5 timmars väntetid. (C)
Samma problematik i Finspång avseende många att lära upp men underlättas av att
landstinget har kvar nattorganisationen. (F)
I diskussionen framkommer uppfattningen att det generellt fungerar bättre i de mindre
kommunerna än i de stora. Troligen beror det på mindre organisationer och kortare
beslutsvägar.
Samverkan
Överlag visar sjuksköterskorna i hemsjukvården en god vilja. Primärvården har upplevt att det
varit brister beträffande sjuksköterskornas tillgång till datorer, inlogg mm. Det saknades
beredskap att ta hem och förskriva sårvårdsmaterial. Detta har inneburit att LiO fått ”tänja på
sina gränser och bjuda på” material. Beredskap för dropp och pumpar saknades initialt och
fortfarande saknas detta ibland. Det finns behov av ytterligare fortbildning. (C)
Samverkan fungerar och har förbättrats på sjuksköterskenivå men problem uppstår ibland när
frågan lyfts till ledningsnivå. Team har slagits sönder. (LAH).
Sjuksköterskorna i västra länsdelen har varit bra utbildade. De har även fått
utbildning/handledning av LAH. (V)
Viss skillnad på kompetens mellan kommunerna. Hänger bl a ihop med vilka som ”gick
över”. Norrköpings kommun har haft svårigheter att bemanna. I öster har man jämkat när det
gäller material, det upplevs inte som ett stort problem. Samverkansmöten har skett
regelbundet med mycket gott resultat vilket underlättat. (Ö)
Fungerat i huvudsak bra. (F)
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Ett problemområde som lyfts upp i gruppen är hur landstinget förberett slutenvården på
hemsjukvårdsreformen. Detta kunde ha förutsetts. Uppfattningen är att slutenvården inte i
tillräcklig utsträckning varit delaktig. Den information som lämnats till slutenvården har inte
spridits vidare inom landstinget. Man har inte förstått att reformen skulle påverka dem i stor
utsträckning. Problemet upplevs vara störst på US.
Innan hemsjukvårdreformen fanns samma brister beträffande hemsjukvårdpatienter men då
”täckte” primärvården och LAH upp. Det finn oklarheter på US hur man skall agera när det är
en hemsjukvårdspatient som skall skrivas ut. US har uppfattningen att de inte kan ”göra”
patienten till HSV-patient om den inte redan är det. Man vill att Pv löser detta.
Samverkan har kommit att handla om vem som skall göra vad, kommunen eller landstinget.
Risken är då att patientfokus glöms bort.
Tröskelprincip - Somatik
Svårighet i vissa enskilda ärenden. Hur hårt skall man driva tröskelprincipen? (Ö)
En svårighet som lyfts fram är att kommunen arbetar utifrån uppdrag. Det innebär t ex att när
hemtjänsten kontaktar HSV ssk för att få hjälp får hemtjänstens personal instruktion att först
kontakta vårdcentral för att det skall göras en bedömning om det är hemsjukvård. Här
efterfrågas en större smidighet. (C)
Det finns skäl att ”arbeta efter uppdrag”. Personal kan inte läsa patienternas journal utan
uppdrag. (F)
Kommunen tar självständiga beslut. Svårt att säga nej till patienter. (V)
Gruppen diskuterar också att ett särskilt problemområde som tas upp är gränsdragningen inom
den palliativa vården. För patienter i (tidig) palliativ vård innebär tröskelprincipen att
patienter kan komma i kläm. Den trygghet som en LAH-ansluten patient tidigare hade finns
inte kvar och en annan risk som lyfts fram är att dessa patienter i högre utsträckning kommer
att vända sig till akutvården. Problem som tas upp är att anhöriga inte har någon stans att
vända sig.
När remisser skrivits från LAH till PV har man inte uppfattat ”tyngden” i remissen och det
har dröjt innan PV har svarat på remissen.
Tröskelprincipen – Psykiatri
SIP. Det fanns en förväntan att läkare skulle vara med vid planeringen. Annars har det
fungerat väl. (V)
För övrigt diskuterades en fråga som tas upp som ett problem med checklistan som innebär att
den enskilde skall ha kommunal insats för att kunna få psykiatrisk hemsjukvård. De som inte
har det får insatser av en sjuksköterska utan psykiatrikompetens.
Tröskelprincipen - Rehabilitering
Gruppen uppfattar att det är olikhet i tolkningar i länet. Några patientfall behöver skrivas om
så det blir mer tydligt.

30

Brister i information och kunskap om att det är avsteg från tröskelprincipen beträffande
hjälpmedel. Detta har inneburit att patienter fått fel information. (C)
En brist är att kuratorsfunktionen/Logoped ej är växlad. (C & Ö)
För komplexa patienter är det svårt att fastställa var tröskeln ligger. (V)
Gruppen beskriver att flera möten har hållits på chefsnivå för att lösa
gränsdragningsproblematik. God vilja finns från båda sidor att lösa problemen. Beträffande
handrehabilitering och förskrivning av ortoser har det varit en del oklarheter. Kompetens
avseende handrehab och ortoser uppfattas inte finnas inte på kommunsidan.
Andra problem kan vara att när kommunens patienter kommer till mottagning har man inte
från boenden skickat med personal utan enbart en ledsagare. Detta har inneburit att besöket
skedde förgäves.
Det saknas också ett skriftligt kommunikationssätt mellan kommun och landsting. I dagsläget
gäller enbart telefon. Rehabplanerna kan inte läsas av kommunens medarbetare vilket är en
brist då rehabplanerna lyfts upp som ett viktigt verktyg.
För vissa patientgrupper har teamet slagits sönder, t ex MS och EDS. Sjukgymnastiken finns i
landstinget och man kommer till mottagningen för att träna. Arbetsterapeuten finns i
kommunen när det gäller hjälpmedelsförskrivning och andra åtgärder som sker i hemmet. Om
man däremot behöver insatser på mottagningen så får man komma till arbetsterapeuten i
hemmet.
Tröskelprincip - Somatik
Svårighet i vissa enskilda ärenden. Hur hårt skall man driva tröskelprincipen? (Ö)
En svårighet som lyfts fram är att kommunen arbetar utifrån uppdrag. Det innebär t ex att när
hemtjänsten kontaktar HSV ssk för att få hjälp får hemtjänstens personal instruktion att först
kontakta vårdcentral för att det skall göras en bedömning om det är hemsjukvård. Här
efterfrågas en större smidighet. (C)
Det finns skäl att ”arbeta efter uppdrag”. Personal kan inte läsa patienternas journal utan
uppdrag. (F)
För LAH-patienter i (tidig) palliativ vård innebär träskelprincipen att patienter kan komma i
kläm. Den trygghet som en LAH-ansluten patient tidigare hade finns inte kvar och en annan
risk som lyfts fram är att dessa patienter i högre utsträckning kommer att vända sig till
akutvården.
Dokumentation
Ett stort problemområde som lyfts fram är dokumentation och de svårigheter som det innebär
att kommunens personal inte har tillgång till Cosmiq. I Panorama syns inte allt.
Rehabplanerna kan inte läsas av kommunens medarbetare vilket är en brist då rehabplanerna
lyfts upp som ett viktigt verktyg.
De förhoppningar som fanns för Meddix – meddelandefunktion är inte lösta.
Konsultativt stöd från Landstinget
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Det finns tid avsatt för detta. Strukturerna för samverkan kan förbättras. (Ö)
Lite kontakter. Kommunen har tagit stort ansvar. (F)
Ingen efterfrågan från kommunens hemsjukvård. LAH ser att det finns behov. (C & LAH)
Demensutredningar och årliga uppföljningar
I kommunen finns inga särskilda demenssjuksköterskor. Resurser har gått över men inte
kompetens. För närvarande är det lång väntetid, 4 månader för kommunen. (C)
Demensutredningarna fungerar mycket bra. Samtliga kommuner har skapat demensteam med
demenssjuksköterska och arbetsterapeut. (V)
Provtagningsrutinerna
Gruppen beskriver att det finns en särskild arbetsgrupp som arbetar med dessa rutiner.
Hemsjukvården tar en mängd olika prover. Det upplevs att det finns mycket strul och att det
tar mycket tid för provtagning. Mycket praktiska frågor behöver lösas så det blir en smidigare
hantering. Ute i verksamheten löses mycket praktisk men då provtagning och arbetet med
detta är så frekvent är det ett angeläget område för att se över rutinerna.
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14. Sammanfattning av baslinjemätningen
Avslutningsvis sammanfattas huvuddragen i baslinjemätningen i några punkter.













Sammantaget förväntade kommunerna att man skulle ta emot 2792 patienter i och med
reformen. Antalet övertagna patienter blev 3561, dvs. 27,5 procent fler än förväntat.
Skillnaden i antalet patienter var störst i Norrköping. Procentuellt sett var skillnaden störst i
Ödeshög med 75 procent fler än förväntat följt av Norrköping med 64 procent fler än
förväntat.
Cirka 75 procent av patienterna har andra kommunala insatser.
Cirka 36 procent av patienterna hade en vårdplan/rehabplan/SIP. Det är främst de stora
kommunerna Linköping och Norrköping som bidrar till den låga siffran.
Vakanser och problem med rekrytering har förekommit vad gäller sjuksköterskor och
distriktssköterskor.
Tröskelprincipen, samverkan och konsultativt stöd erhåller medelhöga till positiva skattningar.
Läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar,
läkemedelshantering, provtagning, vårdplanering, palliativ vård, informationsöverföring samt
vård-till-vårdtelefon), erhåller överlag medelhöga till positiva skattningar.
Läkemedelsgenomgångar skattas lågt men har troligen inte förekommit i så hög grad ännu.
Meddix erhåller också relativt låga skattningar.
Skillnader mellan länsdelarna finns men inte i form av något tydligt mönster. Om man gör en
rangordning så är västra länsdelen bäst följt av centrala i mitten och östra lägst.
Skillnaden är mycket tydligare mellan små och stora kommuner, där de små kommunerna i de
flesta variabler får högre skattningar.
Vid genomförda seminarier med representanter från kommunerna och landstinget uppfattar
dessa att utfallet i baslinjemätningen överlag är trovärdigt.
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– augusti 2004.

FoU-rapport 31:2006

Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som 1996 hade
offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.

FoU-rapport 32:2006

Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett Hela-projekt inom
Produktion Omsorg i Linköpings kommun

FoU-rapport 33:2006

Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av sociala utredningar
gällande fysisk misshandel av barn.

FoU-rapport 34:2006

Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström, Dan
Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en
flerkommunal FoU-verksamhet.

FoU-rapport 35:2006

Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum, Perspektiv på
socialtjänstens utredningsarbete när barn misstänks fara illa.

FoU-rapport 36:2006

Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning inom äldreomsorg.

FoU-rapport 37:2006

Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga öppenvårdsinsatser En långtidsuppföljning av klienters utveckling.

FoU-rapport 38:2007

Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg, Samtalsbehandling och
taktil stimulering - en utvärdering av behandlingsinsatser

FoU-rapport 39:2007

Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehems-placeringar av
ungdomar 2004-2005. Beskrivning och analys

FoU-rapport 40:2007

Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete och
brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
- en fokusgruppsstudie

FoU-rapport 41:2007

Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från Landeryds Ängar, en
studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och
Östergötland läns landsting.

FoU-rapport 42:2008

Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderings- och
kompetensutvecklingsprojekt med familjen som lärare

FoU-rapport 43:2008

Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln. Uppföljning av ungdomar
som varit inskrivna hos Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid
Linköpings kommun.

FoU-rapport 44:2008

Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller och känslor i
relation till närstående och växelboende.

FoU-rapport 45:2008

Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie om organisationens
betydelse för utveckling av arbetssätt.

FoU-rapport 46:2008

Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering av projektet ”HVB
på service”.

FoU-rapport 47:2008

Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar.
Reflektioner kring Projekt Greta på Stadsmissionen i Linköping.

FoU-rapport 48:2009

Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt på ett kommunalt
HVB-hem.

FoU-rapport 49:2009

Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap och lärande samtalen studie genomförd inom äldreomsorgen.

FoU-rapport 50:2009

Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie Anbäcken,
Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett korttidsboende för äldre
personer på väg hem från sjukhus.

FoU-rapport 51:2009

Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En metod det svänger
om! Rytmterapi för personer med neurologiska skador.

FoU-rapport 52:2009

Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg. Möjligheter och dilemman.

FoU-rapport 53:2009

Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i Linköpings kommun
under 2 år

FoU-rapport 54:2009

Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt bistånd på ett
socialkontor

FoU-rapport 55:2009

Madelene Olofsson, Jennie Pettersson, Alltid en fot i
verksamheten”– En studie om en kompetens-utvecklingsenhet inom
demensomsorgen

FoU-rapport 56:2009

Ann-Charlotte Münger, Att förebygga och förhindra mäns
våld i nära relationer inom Östergötlands län, Kvinnors upplevelser och
erfarenheter av uppbrottsprocessen – en kunskapsöversikt och en
intervjustudie av kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott

FoU-rapport 57:2009

Tomas Köhler, Gustaf Åberg, Handledning som lärandeoch utvecklingsform. - En kvantitativ studie inom demensvården

FoU-rapport 58:2009

Linda Schultz, Kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i
Linköpings kommun

FoU-rapport 59:2009

Terese Andersson, Emelie Ingmarsson,
Demensutbildning steg ett, två & tre. Lednings och medarbetares
uppfattningar om en genomförd kompetensutvecklingsinsats

FoU-rapport 60:2009

Erica Byström & Mats Ericsson (Redaktörer), Lärande
och förändringsarbete inom äldreomsorgen. En uppdragsutbildning inom
ramen för Kompetensstegen 2008-2009

FoU-rapport 61:2009

Eva Ellström, Att arbeta med utveckling i praktiken. En
studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet

FoU-rapport 62:2009

Emelie Berglund, Stöd på lika villkor?
Hur kvinnor och män upplever stödet de får från socialtjänsten utifrån en
enkätundersökning i Linköpings kommun 2008

FoU-rapport 63:2010

Elisabeth Sundin, Malin Tillmar, Uppföljning av
”Eget val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv

FoU-rapport 64:2010

Ingela Larsson Kindeland, Susanne Sundström. ”Att få
alla med på tåget” – kritiska faktorer för implementering av metodverktyg
inom demensvården

FoU-rapport 65:2011

Bo Davidson (Redaktör), Lärcenter för en god demens-vård. Ett FoUprojekt för att utveckla en lokal kompetens-utvecklingsenhet inom
demensvården i Linköpings kommun

FoU-rapport 66:2011

Bo Lundén, Utvärdering som stöd för utveckling. En studie om vårdtagares
och anhörigas syn på äldreboende kopplat till verksamhetsutveckling.

FoU-rapport 67:2011

Maria Hemgren, Individanpassat bemötande på demensboende genom ett
Jag-stödjande förhållningssätt –utifrån ett lärande perspektiv

FoU-rapport 68:2012

Margareta Bredmar & Bo Davidson (Redaktörer), Familjer i
socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av
socialtjänsten. Ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex
kommuner i Östergötland. Slutrapport fas 1.

FoU-rapport 69:2012

Lena Andersson, Organisering för samordning och samsyn. En studie av
Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre.

FoU-rapport 70:2012

Kia Palm Hjert, Mer än att ”bara dricka kaffe”. Att verka för en
evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.

FoU-rapport 71:2012

Ingela Harrelind, Yvonne Mellberg Jakobsson, Det första samtalet med
Vägledningscentrum. Mötesmetoder.

FoU-rapport 72:2013

Linda Schultz, ”Det har inte varit någon tuppfäktning här”. Slutrapport från
Landeryds ängar – En studie av ett boende med särskild service som drivs
gemensamt av Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.

FoU-rapport 73:2013

Emma Lustig, Lisa Sköld, Kan interaktiv forskning vara framtidens
melodi vid förändring av socialt arbete?
- En kvalitativ studie av
interaktiv forskning som metod i FoU-projektet ”Familjer i Socialtjänsten”.

FoU-rapport 74:2014

Hanna Leinhard, Bilder av pappor – mammor med barn aktuella inom
socialtjänsten beskriver sina och sina barns pappor. Rapport från fas 2 inom
FoU-projektet, Familjer i socialtjänsten.

FoU-rapport 75:2014

Lusiya Bozan, Susanne Gruber, Mötet mellan klient och socialtjänst – ur
ett föräldra- och socialsekreterarperspektiv.

FoU-rapport 76:2014

Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard, Gunilla Petersson,
Pengarna, barnen och livet. En kvalitativ studie av familjer med
sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten.

Arbetsrapporter i FoU Centrum
Arbetsrapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red) Miriam Berger (textbearbetning), Kultur och
meningsfull vardag inom äldreomsorgen – en sammanfattning.

Arbetsrapport 2:2002

Caroline Johansson, Kunskapsöverföring – en källa till utveckling och
lärande? En utvärdering av ett projekt för utveckling av metoder och
kompetens för ökad kunskapsöverföring mellan personal inom olika
vårdspecialiteter.

Arbetsrapport 3:2002

Verksamhetsberättelse för FoU-centrum för vård och omsorg 2000-2001.

Arbetsrapport 4:2002

Margareta Junghard-Lindell, Vad är viktigt för att må bra på äldre da’r?
En enkätundersökning om hälsofrämjande insatser för äldre.

Arbetsrapport 5:2002

Margot Månsson, Omsorgsrekryterare – handledare i vård och omsorg.
Linköpings kommun september 2000 – juni 2002.

Arbetsrapport 6:2003

Anette Olsson & Monica Karlsson, Samtalsgrupper – om kärlek, känslor
och sexualitet för kvinnor och män med intellektuella och fysiska
funktionshinder.

Arbetsrapport 7:2003

Berit Bäck & Christina Isakson, Metodutveckling för uppföljning av
myndighetsbeslut. En studie och utveckling av uppföljningsinstrument inom
äldre- och handikappomsorg.

Arbetsrapport 8:2005

Annelie Gullström & Eva-Lena Lundberg, Dansens betydelse för personer
med en demensdiagnos. En studie inom äldreomsorgen i Linköping.

Arbetsrapport 9:2006

Sara Wilhelmsson, ”Senior Service” Från planeringsstyrd till efterfrågestyrd
vård och omsorg. Ett projekt inom Trägårn´s hemtjänstområde

Arbetsrapport 10:2006

Eva Hulth, Anna-Karin Jern, Bo Lundén, Bo Mörling, Trygghetsboende i
Motala kommun. Blev det som det var tänkt?

Arbetsrapport 11:2007

Lars Jonsson, Susanne Martinsson, Pernilla Öhlin.
Vi bor på landet.
Lilla Åby Östergård, bostad med särskild service enligt LSS.

Arbetsrapport 12:2008

Helena Klöfver, Nätverk som stöd för lärande och utveckling inom
Kompetensstegen.

Arbetsrapport 13:2009

Linda Schultz, Samverkan för integration, En utvärdering av projekt
Integration i Östergötlands andra fas

Arbetsrapport 14:2012

Marie Fridh, Carina Svensson, Kontaktmannaskap inom Ydre kommuns
äldreomsorg

Arbetsrapport 15:2014

Helena Paulsson, Team Utreda – Evidensbaserad Social Verksamhet

Arbetsrapport 16:2014

Marie Christoffersen, Ann-Britt Fagerlund, Individ-anpassade aktiviteter
för personer med demenshandikapp i bad- och skogsmiljö

Arbetsrapport 17:2014

Mirnesa Beganovic, Hur vill äldre invandrare
ha sin äldreomsorg?

Arbetsrapport 18:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt
boende i Östergötland

Mål och uppgifter
Utveckling av kunskap, kompetens och verksamhet genom
FoU-projekt, kunskapsutbyte, samverkan och nätverksbyggande

FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Tel. 013-20 62 82
www.linkoping.se/fou

