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SAMMANFATTNING
Bakgrund
Den strategiska ledningsgruppen SLG1 beslutade 2014-01-17 att ge uppdraget att
genomföra uppföljningen av avtalet om hemsjukvård till FoU-Centrum för vård,
omsorg och socialt arbete.
Arbetet med uppföljningen har inneburit en kombination av kvantitativ och kvalitativ information med fokus på fyra olika delar, nämligen: 1) en baslinjemätning
som genomfördes i april 2014, 2) uppföljning av läkaravtalet som genomfördes
hösten 2014, 3) uppföljning av patienternas uppfattningar om hemsjukvårdsreformen som genomfördes våren 2015, samt 4) uppföljning av nyckeltal avseende
antal patienter och besök vad gäller somatisk hemsjukvård, rehab, demensutredningar samt psykiatri. Uppföljningen av nyckeltal har genomförts tre gånger, i
september 2014, oktober 2015 samt i oktober 2016. I rapportens avslutande kapitel redovisas synpunkter på uppföljningen från kommunrepresentanter och regionen. Dessa synpunkter samlades in våren 2017.
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av representanter från kommunerna
som lämnat information till utvärderarna. I uppföljningen har utvärderarna genomgående arbetat i nära dialog med de representanter från kommunerna som
lämnat information. Detta för att kunna validera informationen och de tolkningar
som görs. De personer som ingått i gruppen av representanter från kommunerna
är verksamhetschefer i hemsjukvården, men också t.ex. före detta projektledare. I
denna grupp har personalomsättningen varit stor vilket i viss mån påverkat stabiliteten över tid i arbetet med uppföljningen. Dialog har också förts med representanter från Landstinget/Regionen samt med Närsjukvårdens FoUU-enhet, vilka
genomfört en egen studie av utskrivningsprocessen.
Uppföljningens största utmaning har varit att kunna samla in trovärdig information om nyckeltal. Problemen kan kopplas till att kommunerna har olika system
för att registrera antal patienter och besök, men även kopplat till att administratörer byts ut och skillnader i organisering och förutsättningar för verksamheten.
Mycket energi har lagts på att i dialog med uppgiftslämnarna förfina datainsamlingen av nyckeltal.

Baslinjemätningen
Baslinjemätning genomfördes i mars 2014. Respektive kommun samt landstinget
utsåg en person vardera som ansvarig att lämna registerdata, statistik och andra
uppgifter till uppföljningen. Sammantaget förväntade kommunerna att man skulle
SLG har bytt namn till LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg). LGVO utgör tjänstemannadelen
i den regionala samverkans- och stödstrukturen.
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ta emot 2 772 patienter i och med reformen. Antalet övertagna patienter blev 3
452, dvs. 28 procent fler än förväntat. Skillnaden var störst i Norrköping. Cirka
77 procent av patienterna hade andra kommunala insatser. Cirka 37 procent av
patienterna hade en vårdplan/rehabplan/SIP.
Vakanser och problem med rekrytering förekom vad gäller sjuksköterskor och
distriktssköterskor. Vad gäller olika variabler som respondenterna bedömde på
skattningsskalor så erhöll tröskelprincipen, samverkan och konsultativt stöd medelhöga till positiva skattningar. Läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar, läkemedelshantering, provtagning, vårdplanering,
palliativ vård, informationsöverföring samt vård-till-vårdtelefon), erhöll överlag
medelhöga till positiva skattningar. Läkemedelsgenomgångar skattades lågt men
hade troligen inte förekommit i så hög grad vid mättillfället. Meddix erhöll också
relativt låga skattningar.
Skillnader mellan länsdelarna finns men inte i form av något tydligt mönster. I en
rangordning fick västra länsdelen bäst resultat 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 fick högre skattningar.
I de samtal som genomfördes med de kontaktpersoner från kommunerna som lämnat underlag till uppföljningen, samt med representanter från Landstingen i Östergötland, validerades resultaten från baslinjemätningen. Man hade t.ex. initialt
vissa svårigheter i kommunikationen mellan huvudmän, otydlighet i hur tröskelprincipen skulle tolkas samt vad gäller utrustning och sjukvårdsmaterial.

Läkarmedverkan
Datainsamlingen genomfördes i form av tvåpartssamtal mellan kommunal verksamhetschef för hemsjukvård och verksamhetschef landsting utifrån en mall. Datainsamlingen påbörjades under hösten 2014 och avslutades i mars 2015.
Överlag får de kvalitetsindikatorer som besvarats i tvåpartssamtalen medelhöga
till höga skattningar. Detta gäller tröskelprincipen och tillgänglighet, diagnostik,
vård och behandling, palliativ vård, medicinteknisk utrustning samt kompetens
och specialistsamverkan. Vårdplaner erhåller ett lågt värde i samband med utskrivning, men medelhögt värde för vårdplanering i ordinärt boende. Medelvärdet
för Meddix är lågt och för vård-till-vård-telefon högt. De flesta enheterna har lokala avtal och de uppfattas fungera bra. En anmälan enligt lex maria hade gjorts.
Vad gäller avvikelser varierar det och man beskriver också att det kan finnas ”ett
mörkertal”. Genomgående är uppfattningen att det inte gäller frågor av allvarligare karaktär.

Skillnaderna mellan små och stora kommuner är små. Små kommuner har högre
värden än stora kommuner för tillgänglighet, vårdplaner och Meddix. Skillnader
mellan länsdelarna finns men inte i form av något mönster.

Patientstudien
Patientstudien genomfördes under maj – juni 2015 och omfattade en enkätundersökning (184 svar med ett bortfall på 27 %) och en intervjuundersökning (27 intervjupersoner).
Undersökningsgruppen utgörs av två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män.
Medelåldern är cirka 85 år och cirka 60 % bor ensamma. De vanligaste insatserna
är provtagning, dosettdelning och såromläggning. De flesta har endast en insats.
Det vanligaste är att man har någon eller några insatser per vecka.
Överlag är respondenterna mycket eller ganska nöjda med den vård de får. Att
snabbt kunna få kontakt, personalens sätt att lyssna och ta hänsyn, att man inte
upplever obehag inför att klaga eller säga ifrån, bemötande, upplevelsen av trygghet att få hemsjukvård i framtiden, samt helhetsomdömet om hemsjukvården erhåller mycket höga skattningar. Att personalen kommer vid överenskommen tid
skattas högt. Möjligheten att få träffa samma sjuksköterska skattas medelhögt.
Skillnaderna mellan olika kommuner, mellan länsdelar och mellan små och stora
kommuner är små. Män ger högre skattningar än kvinnor. Yngre ger högre skattningar än äldre. Sammanboende ger högre skattningar än ensamboende. De som
har flera insatser ger något högre skattningar än de med färre insatser. De som har
insatser ofta ger något högre skattningar än de som har insatser mera sällan.
I intervjustudien framkommer att respondenterna överlag är mycket nöjda. Övergången till hemsjukvården har fungerat bra. Samverkan mellan hemtjänst och
hemsjukvård uppfattas fungera. Hemsjukvårdens personal uppfattas som kompetent, har ett bra bemötande, är lyhörda och bidrar till trygghet. Kontakten med
hemsjukvården fungerar bra. Den kritik som finns gäller främst kostnader.

Uppföljning av nyckeltal avseende besök och patienter
En genomgående ambition i uppföljningen har varit att kunna samla in säker information. Detta har inneburit en utmaning främst vad gäller nyckeltalen för antal
besök och patienter, och då speciellt vad gäller somatisk hemsjukvård. De stora
variationerna som vi sett i materialet över tid och mellan kommuner har erbjudit
en utmaning. Trots våra försök att förfina frågorna så kvarstår en betydande osäkerhet i mätningen av dessa nyckeltal. Mot den bakgrunden har vi genomgående
haft dialog med de kommunrepresentanter som lämnat informationen för att de
ska få möjlighet att validera de uppgifter de lämnat men också i seminarieform
kunna diskutera utfallet.

Respondenterna i kommunerna har huvudsakligen samlat in information från
verksamhetssystem/-statistik, men även i viss mån genom att göra kvalificerade
uppskattningar.
Somatisk hemsjukvård
För somatisk hemsjukvård redovisas enbart nyckeltal för den sista mätningen i
oktober 2016 på grund av den osäkerhet som vi uppfattar med mätningarna 2014
och 2015. I oktober 2016 genomfördes totalt 17 137 besök till 2 294 patienter.
Detta innebär ett genomsnitt på 4,96 besök per patient för den studerade månaden.
De olika kommunerna uppvisar en betydande variation, nämligen från 1,41 till
9,10 besök per patient och månad. Respondenterna har också fått ange hur många
besök och patienter som delegerats till hemtjänstens personal - t.ex. att dela dosett
- och andelen delegerade är i genomsnitt 48 %, med en variation från 15 till 67 %.
I en jämförelse mellan antalet hembesök en månad 2011 (i en kartläggning som
sjukvården genomförde inför skatteväxlingen) och oktober 2016 kan konstateras
att besöken minskar med cirka 13 %. Även i detta fall så föreligger en stor variation mellan kommunerna då de flesta kommuner redovisar en minskning och några
kommuner redovisar mycket stor eller relativt stor ökning. Den kommun som redovisar den största ökningen är också den som har högst antal besök per patient,
men för övrigt syns inte något tydligt mönster.
Antalet patienter som har somatisk hemsjukvård men som inte har hemtjänst utgör
totalt sett 14 %, med en variation mellan 3 och 30 %. De insatser som dessa patienter kan få kan vara provtagning, blodtransfusioner, såromläggning som inte bör
göras på VC p.g.a. infektionsrisk etc.
Rehabiliterande hemsjukvård
Antalet besök minskar, från 2 294 för september 2014 till 1 659 för oktober 2015
och slutligen till 1 406 för oktober 2016. Antalet patienter visar dock ett annat
mönster och med 1 381 patienter den första mätningen, en minskning till 998 för
den andra mätningen, och en ökning till 1 817 patienter den sista mätningen. Detta
innebär att antalet besök per patient minskar över tid och varierar över de tre mätningarna från 1,74 till 1,79 och slutligen 0.84. I genomsnitt har 40 – 60 % av
patienterna med rehabiliterande hemsjukvård även annan somatisk/psykiatrisk
hemsjukvård.
Demensutredningar
I denna kategori är variationen måttlig över tid. Vanligen genomförs ett, eller i
undantag två, besök per patient. I september 2014 genomfördes totalt 150 besök
hos 141 patienter. För den andra mätningen är motsvarande siffror 228 besök hos
161 patienter och för den tredje mätningen 168 besök hos 147 patienter. Vid första

mätningen skiljer det en del mellan kommunerna, vilket kan förklaras av att det
tog tid att komma igång efter växlingen samt att det fanns olika rutiner, t.ex. om
ett besök med två personal registrerades som ett eller två besök. Över tid har skillnaderna mellan kommunerna jämnats ut. I genomsnitt genomfördes 1,20 besök
per patient och månad. I genomsnitt har 20 – 40 % av de patienter som fick demensutredning annan hemsjukvård eller hemtjänst.
Psykiatri
För psykiatrin uppfattas det som enklare att registrera patienter och besök, dels är
det relativt få patienter och besök och dels var överföringen mycket långsam för
psykpatienter. Antalet besök och patienter är ungefär lika många som för demensutredningar men uppvisar en svag ökning över tid. I september 2014 genomfördes
406 besök hos 111 patienter. I oktober 2015 var motsvarande siffror 583 besök
hos 234 patienter och för oktober 2016 var det 591 besök hos 283 patienter. Detta
innebär en minskning över tid vad gäller antalet besök per patient, från 2,98 till
2,09 och slutligen 1,99 för oktober 2016. De stora variationerna mellan kommuner
kan förklaras av att enstaka patienter under vissa perioder kan kräva många besök
medan under andra perioder inte behöva lika mycket stöd. I denna kategori kan
alltså enstaka patienter påverka bilden i hög grad. I genomsnitt 0 – 20 % av patienterna hade även somatisk eller rehabiliterande hemsjukvård.

Avslutande kommentarer från kommunerna och regionen
om uppföljningen
Under våren 2017 fick kommunrepresentanterna och regionen möjlighet att lämna
synpunkter på den genomförda uppföljningen. De uppmanades att svara på två frågor, nämligen: 1) Vilka positiva respektive negativa effekter har ni i er organisation
sett utifrån reformen avseende gränsdragning, ekonomi, samverkan mellan huvudmän etc.? och 2) Finns behov av länsövergripande regelbunden uppföljning?
Svaren innebar att man bedömde att samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst utvecklats positivt efter reformen. De kommentarer som berör ekonomiska
konsekvenser av hemsjukvårdsreformen är överlag negativa. Några påpekar att
det blivit fler besök och patienter än beräknat, men också till en generell utveckling som innebär att mera vård ska eller kommer att utföras i hemmet vilket medför
att skatteväxlingen på sikt inte kommer att vara hållbar. Däremot beskrivs samverkan mellan personal från kommunen och regionen överlag positivt, ofta i form
av att man utvecklat eller redan haft strukturer för att mötas och kunna diskutera
och uppnå samsyn. Men det finns även kommentarer som tar upp problem, t.ex.
vad gäller att tillgången till läkare är en förutsättning för att kommunens HSL ska
kunna ta sitt ansvar, omsättning på personal och komplicerade fall där flera yrkeskompetenser är involverade.

Den aspekt där utfallet är mest negativt gäller de praktiska anvisningarna och tilllämpningen av tröskelprincipen. Svårigheten kan ha att göra med gränsdragning i
vissa ärenden, alltså om patienten tillhör hemsjukvården eller regionen. Någon
kommun beskriver att de praktiska anvisningarna är problematiska vad gäller att
”patientens väg” beskrivs olika på olika ställen i de praktiska anvisningarna, att
personer i ordinärt boende som inte kan ansvara för sin läkemedelshantering inte
beskrivs i avtalet, problem med kommunikation vad gäller insatser med specialistrehabilitering eller kommunikation och dokumentation när olika yrkesgrupper
ska ta fram SIP eller andra vårdplaner, samt det juridiska förhållandet mellan avtalet om hemsjukvård och de praktiska anvisningarna. Regionens kommentarer är
mera neutrala och innebär att tröskelprincipen inte ska tolkas bokstavligt utan alltid göras i relation till respektive patients allmänna tillstånd och i relation till den
påfrestning ett besök på VC skulle innebära. Regionen beskriver också att samverkan mellan huvudmännen stärkts rent generellt i och med reformen och att det
nu finns en länsövergripande samverkansstruktur.
I svaren på den andra frågan är man överlag positiva till att ha en länsövergripande
regelbunden uppföljning. I kommentarerna finns dock flera förslag på hur uppföljningen kan utvecklas. Ingen nämner explicit att uppföljningen bör fokusera på
nyckeltal. Däremot finns flera andra aspekter som kan utvecklas. Detta genom att
t.ex. fokusera tydligare på vissa delar som demens, psykiatri, patienternas uppfattningar, fördjupa genom mera kvalitativa metoder, eller fördjupa om gränsdragningsproblematik.
Gemensamt är dock att i framtida uppföljningar tydligt beakta det skillnader som
finns mellan kommunerna vad gäller lokala förutsättningar, organisering, arbetssätt, kommunstorlek etc. En annan aspekt som kan skönjas bakom svaren är att
utvecklingen över tid innebär att mera vård kommer att ske i hemmiljö, vilket
innebär ökade krav på hemsjukvården och påverkar förutsättningarna för samverkan för en personcentrerad vård.
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1. BAKGRUND TILL UPPFÖLJNINGEN
Den strategiska ledningsgruppen SLG2 beslutade 2014-01-17 att ge uppdraget att
genomföra uppföljningen av avtalet om hemsjukvård i ordinärt boende till FoUCentrum för vård, omsorg och socialt arbete. Uppföljningen omfattar en baslinjemätning i början av 2014 samt årliga uppföljningar 2014, 2015 och 2016.
SLG beslutade också att uppföljningen särskilt skulle beakta följande aspekter:
•
•

•

•

•

•

Uppföljningen ska ske med fokus på patient/brukare, inte någon processutvärdering med fokus på organisation
Viktigt att processledaren arbetar i dialog med de personer som kommer
att utses som särskilt ansvariga i respektive kommun och landstinget och med successiv återföring till verksamheterna, för att kunna anpassa
under processens gång
Respektera så långt möjligt att de som arbetar i verksamhet har stor arbetsbelastning, enkla tydliga mallar som underlag för att samla in data,
håll ner antalet indikatorer som ska följas upp osv.
Undersök vilka uppgifter som kan finnas kunskap om i projektledningsgrupp och via projektledare för reformen – innan man frågar ute i kommuner/verksamhet
Fråga gärna patienterna, men bär i minne att uppföljningens ekonomi inte
rymmer intervjuer och att enkäter kan vara tveksamt att använda för svårt
sjuka patienter och dessutom dyra att genomföra på totalnivå
Använd till baslinjemätningen de undersökningar som kan ha gjorts av
framförallt landstinget under 2013, vad gäller hemsjukvård, inklusive patientupplevelse.

Uppdraget från SLG till SaBe (Samordnings och beredningsgruppen) att ta fram
en modell för uppföljning och sedan att ta fram förslag på processledning har
kommit mycket sent. SaBe hade förberett fråga utifrån att man sett Centrum för
Kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings universitet som en möjlig
plattform för processledningen för uppföljning hemsjukvård.
Av olika skäl meddelade dock CKS att man inte hade för avsikt att ta uppdraget.
Eftersom uppdraget inkluderade en baslinjemätning och reformen trädde i kraft
2014-01-20 var det angeläget att frågan kunde hanteras skyndsamt. I den uppkomna situationen tog FoU - Centrum för vård, omsorg och socialt arbete via sin
föreståndare Mats Eriksson, sig an uppdraget att genomföra uppföljningen. Uppföljningens design redovisas i figur 1.1 nedan.
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SLG har bytt namn till LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg). LGVO utgör tjänstemannadelen i
den regionala samverkans- och stödstrukturen.
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Figur 1.1. Design för uppföljningen av hemsjukvårdsreformen i ordinärt boende i Östergötland.

Arbetet med uppföljningen har utgått från denna design men med vissa förändringar. Den största förändringen gäller att läkaravtalet inte har följts upp mer än
en gång hösten 2014. Det är också viktigt att notera att det ofta varit svårt att få in
information från alla parter i tid vilket fördröjt arbetet. Uppföljningen av nyckeltal
har också varit komplicerad och det varit svårt att få in säker och jämförbar information.
I uppföljningen har utvärderarna genomgående arbetat i nära dialog med representanter från kommunerna som lämnar information. Detta för att kunna validera informationen och de tolkningar som görs. De personer som ingått i gruppen av representanter från kommunerna är verksamhetschefer i hemsjukvården, men också
t.ex. före detta projektledare. I denna grupp har personalomsättningen varit stor vilket i viss mån påverkat stabiliteten över tid i arbetet med uppföljningen. Dialog har
också förts med representanter från Landstinget/Regionen samt med Närsjukvårdens FoUU-enhet, vilka genomfört en egen studie av utskrivningsprocessen.
I föreliggande rapport redovisas fem olika delar i uppföljningen, nämligen: 1) baslinjemätningen som genomfördes i april 2014, 2) uppföljningen av läkaravtalet
som genomfördes hösten 2014, 3) uppföljningen av patienternas uppfattningar om
hemsjukvårdsreformen som genomfördes våren 2015, samt 4) uppföljning av
nyckeltal avseende antal patienter och besök vad gäller somatisk hemsjukvård,
rehab, demensutredningar samt psykiatri. Uppföljningen av nyckeltal har genomförts tre gånger, i september 2014, oktober 2015 samt i oktober 2016. Förelig-
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gande rapport baseras på de arbetsrapporter som FoU-centrum tidigare har publicerat.3 I rapportens avslutande kapitel redovisas 5) synpunkter på uppföljningen
från kommunrepresentanter och regionen, vilka samlades in våren 2017.

Uppföljningens största utmaning har varit att kunna samla in trovärdig information om nyckeltal. Problemen kan kopplas till att kommunerna har olika system
för att registrera antal patienter och besök, men även till att administratörer byts
ut samt skillnader i organisering och förutsättningar för verksamheten. Mycket
energi har lagts på att i dialog med uppgiftslämnarna att förfina datainsamlingen
av nyckeltal. I rapportens avslutande kapitel diskuteras detta ytterligare.

18-2014 uppföljning av hemsjukvården; 23-2015 Uppföljning av hemsjukvården – läkaravtalet; 222015 Uppföljning av hemsjukvården - vad tycker brukarna.
3

3
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2. BASLINJEMÄTNINGEN
2.1 Bakgrund
Baslinjemätning genomfördes i mars 2014. 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.4 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

För att validera resultaten i baslinjemätningen och också kunna diskutera uppföljningens design genomfördes i april 2014 ett seminarium med de kontaktpersoner
från kommunerna som lämnat underlag samt med representanter från Landstinget
i Östergötland.

2.2 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.5

4
5

Formuläret för datainsamlingen finns i Bilaga 1.
I tabellerna markeras bortfall med –, och osäkra siffror med (?).
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Tabell 2.1. Antal förväntade patienter per patientgrupp och kommun.
Somatisk hemRehabiliterande
Psykiatrisk
sjukvård
hemsjukvård
hemsjukvård
40
2
7
Boxholm
109
20
15-20
Finspång
150
8
0
Kinda
650
40
0
Linköping
144
15
20
Mjölby
150
45
Motala
Norrköping
105
10
10
Söderköping
25
0
4-5
Vadstena
58
0
8
Valdemarsvik
Ydre
100
3
0
Åtvidaberg
29
33
2
Ödeshög

Totalt
49
144
158
690
187
195
900-1000
125
25-26
66
35
103
64
2792

Det förväntade antalet patienter uppgår totalt till 2 792 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 2.2. Antal patienter som övertagits den 31 januari per patientgrupp och kommun.
Somatisk hemRehabiliterande
Psykiatrisk
Totalt
sjukvård
hemsjukvård
hemsjukvård
45
2
0
47
Boxholm
161
20
10
191
Finspång
121
12
0
133
Kinda
650
60
0
710
Linköping
160
20
0
180
(?)
Mjölby
165
40
5
210
Motala
1248
267
42
1557
Norrköping
130
25
0
155
Söderköping
35-40
0
1
36-41 (?)
Vadstena
75
0
8
83
Valdemarsvik
42
0
3
45
Ydre
96
1
0
97
Åtvidaberg
77
33
2
112
Ödeshög
3010
447
71
3561
Totalt

Antalet patienter som övertogs uppgick totalt till 3 561. 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.
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Tabell 2.3. 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
900-1000
1557
+607 (+63,9%)
Norrköping
125
155
+30 (+24,0%)
Söderköping
25-26
36-41 (?)
+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 fler patienter än förväntat
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 2 792 patienter skulle övertas i och med reformen. Det verkliga antalet
övertagna är 3 561, 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 fler 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 2.4 nedan redovisas svaret på denna fråga.
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Tabell 2.4. Antal patienter med andra kommunala insatser per patientgrupp och kommun.
Somatisk hemRehabiliterande
Psykiatrisk
Totalt
sjukvård
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

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

Det totala antalet övertagna patienter är 3 561 och av dessa har 2 649 andra kommunala insatser vilket innebär att cirka 75 procent av patienterna även har en annan kommunal insats. De flesta av respondenterna har baserat dessa uppgifter på
uppskattning, men även i viss mån på kommunens verksamhetsstatistik.

2.3 Antal övertagna patienter med vårdplan,
rehabiliteringsplan eller SIP
Enligt avtalet skall respektive patient ha en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP
(samordnad individuell plan). Respondenterna ombads att uppskatta hur många
av respektive patientgrupp som hade en plan vid övergången den 20 januari (fråga
4). I tabellen nedan redovisas utfallet.
Tabell 2.5. Antal patienter som hade vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP den 20 januari fördelat på patientgrupp och kommun.
Somatisk hemRehabiliterande
Psykiatrisk
Totalt
sjukvård
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
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Av de 3 297 patienter som övertagits har 1 204 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
2.6 nedan redovisas andelen övertagna patienter som har en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP per kommun.
Tabell 2.6. Andelen patienter som hade vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP den 20.
Övertaget
Antal med vårdplan/
Andel med vårdantal
rehabiliteringsplan/
plan/SIP
rehabiliteringsplan/
SIP (procent)
47
39
83,0
Boxholm
191
179
93,7
Finspång
133
121
91,0
Kinda
710
50
7,0
Linköping
159
144
90,6
Mjölby
210
155
73,8
Motala
1557
303
19,5
Norrköping
155
110
71,0
Söderköping
36-41
0 (?)
(?)
Vadstena
83
69
83,1
Valdemarsvik
45
45
100
Ydre
97
96
99,0
Åtvidaberg
112
3 (?)
2,7 (?)
Ödeshög
3561
1204
33,8
Totalt

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 saknar vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP. Övriga kommuner ligger med något undantag på en andel av 80 – 90 procent med
vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP.

2.4 Sammanfattande kommentarer om utfallet i baslinjemätningen
samt skillnader mellan länsdelar respektive stora och små kommuner
I detta avsnitt ska vi göra ett försök att sammanfatta några huvudsakliga drag i baslinjemätningen samt koppla till ramfaktorer som länsdel samt storlek på kommun.
Respondenterna har fått bedöma olika aspekter på femgradiga skattningsskalor (se bilaga 1). Medelvärden på skattningsskalorna i baslinjemätningen kan alltså 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”. De aspekter som har ingått
är: Tröskelprincipen, Samverkan och konsultativt stöd, Rekrytering, personal och vakanser, Läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar,
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läkemedels-hantering, provtagning, vårdplanering, palliativ vård, informationsöverföring samt vård-till-vårdtelefon), samt Avvikelser.
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.
Kontaktpersonerna tillfrågades om det fanns vakanser inom respektive yrkesgrupp 31 januari. 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.
Respondenterna tillfrågades om samverkan mellan landsting och kommun förändrats efter reformen samt om det konsultativa stödet. Frågorna 11 till och med 21
gäller specifikt läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar, läkemedels-hantering, 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.
I figur 2.1, 2.2, 2.3 och 2.3 nedan redovisas medelvärden för samtliga skattningsskalor.
5
4
3
2
1
V6a Tröskel
somatisk

V6b Tröskel
rehab

V6c Checklista V7a Samverkan
V8a
psyk
Konsultativt
stöd

Figur 2.1. Medelvärden för fråga 6 till och med 11c
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V10a
Rekrytering
problem

V11a
V11b
V11c
Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet
somatiskt
rehab
psyk

5

4

3

2

1
V12a Kom. Somatik

V12b Kom. rehab

V12c Kom. psyk

V13a Konsultation som.

V13b Konsultation
rehab

V13c Konsultation psyk

V17b Vårdpl utskr
rehab

V17c Vårdpl utskr psyk

V20a Info Meddix

V21a Vård-till-vårdtelefon

Figur 2.2. Medelvärden för fråga 12a till och med 13c.
5
4
3
2
1
V14a
Läkemedelsgenomg.

V15a
Läkemedelshantering

V16a
Provtagningsrutiner

V17a Vårdpl utskr
somatiskt

Figur 2.3. Medelvärden för fråga 14a till och med 17c.
5
4
3
2
1
V18a Vårdpl ord boende
somatiskt

V18b Vårdpl ord
boende rehab

V18c Vårdpl ord boende
psyk

V19a Palliativ vård

Figur 2.4. Medelvärden för fråga 18a till och med 21a

Den övergripande tendensen i baslinjemätningen är att svarsmönstret är svagt positivt, men med 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, om man uppfattar
att tröskelprincipen fungerat för somatisk hemsjukvård, ligger strax under värdet 3.
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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 vid tidpunkten för baslinjemätningen. 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 Meddix fungerat, ett medelvärde på
2,3. För denna fråga gäller att bortfallet är lågt men av kommentarerna att döma så
fungerar Meddix 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.
Hur ser då svaren ut om man betraktar de olika 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.
Hur ser det då ut vad gäller respondenternas uppfattningar fördelat på små respektive stora kommuner? I denna indelning har Linköping och Norrköping kodats
som stora kommuner och resterande som små 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
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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.

2.5 Kommentarer om baslinjemätningen från kommunerna
och Landstinget
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 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 att det verkat 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
alla samordning av LAH som ”servade” klinikerna.
Vid vårdplatsbrist då patienter får en sattelitplats fungerar inte regelverket kring vårdplanering.
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.
Vårdplatsneddragning (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.
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•

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. Och utvärderarna diskuterade med gruppen om denna information kan samlas in och användas i den fortsatta uppföljningen. Kommunerna kommer att kunna ta fram statistik beträffande antal hemsjukvårdsbesök och bedömningen var att det kommer att finnas fr.o.m, maj 2014.
Vidare beskrevs designen för den fortsatta uppföljningen. Uppföljningen av läkaravtalet planerades 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 inte skulle leda till något nytt och att man har
fullt upp med verksamheten och inte bör belastas med nya uppföljningar. Det beslutades att kommungruppens inställning ska framföras till Strategisk ledningsgrupp (SLG). En begränsad uppföljning i dialogform planerades ske med Landstinget för att fånga upp synpunkter, samt en begränsad kompletterande uppföljning efter sommaren.
Kommentarer från representanter 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 länsdelarna6.
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 (1-2 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)

6

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.
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Svår organisation för de komplexa patienterna 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 m.m. 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)
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 hemsjukvårdspatienter men då ”täckte” primärvården och LAH upp. Det finns oklarheter på US hur
man skall agera när det är en hemsjukvårdspatient som skall skrivas ut. US har
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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 – Somatisk hemsjukvård
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 hemsjukvårdens 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 LAHansluten 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 någonstans 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
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.
Brister i information och kunskap om att det är avsteg från tröskelprincipen beträffande hjälpmedel. Detta har inneburit att patienter fått fel information. (C)
16

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 – Somatisk hemsjukvård
Svårighet i vissa enskilda ärenden. Hur hårt skall man driva tröskelprincipen? (Ö)
En svårighet som lyft 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 at 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 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.
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
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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
Det finns tid avsatt för detta. Strukturerna för samverkan kan förbättras. (Ö)
Lite kontakter. Kommunen 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.

2.6 Sammanfattning av baslinjemätningen
Avslutningsvis sammanfattas huvuddragen i baslinjemätningen i några punkter.
•

•
•
•
•

Sammantaget förväntade kommunerna att man skulle ta emot 2 772 patienter
i och med reformen. Antalet övertagna patienter blev 3 452, dvs. 28 procent
fler än förväntat. Skillnaden var störst i Norrköping.
Cirka 77 procent av patienterna hade andra kommunala insatser.
Cirka 37 procent av patienterna hade en vårdplan/rehabplan/SIP. Det är de
stora kommunerna Linköping och Norrköping som bidrar till den låga siffran.
Vakanser och problem med rekrytering hade förekommit vad gäller sjuksköterskor och distriktssköterskor.
Tröskelprincipen, samverkan och konsultativt stöd erhöll medelhöga till positiva skattningar.
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•

•
•

•

Läkarmedverkan (tillgänglighet, kommunikation, läkemedelsgenomgångar,
läkemedelshantering, provtagning, vårdplanering, palliativ vård, informationsöverföring samt vård-till-vårdtelefon), erhöll överlag medelhöga till positiva skattningar.
Läkemedelsgenomgångar skattades lågt men hade troligen inte förekommit i
så hög grad vid mättillfället. Meddix erhöll också relativt låga skattningar.
Skillnader mellan länsdelarna fanns men inte i form av något tydligt mönster.
I en rangordning så fick västra länsdelen bäst resultat följt av centrala i mitten
och östra lägst.
Skillnaden var mycket tydligare mellan små och stora kommuner, där de små
kommunerna i de flesta variabler fick högre skattningar.
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3. LÄKARAVTALET
3.1 Bakgrund
I FoU-centrums uppdrag att följa upp avtalet om hemsjukvård i ordinärt boende i
Östergötland ingår även att följa upp läkaravtalet. Detta har skett genom att tvåpartssamtal genomförts mellan kommunal verksamhetschef för hemsjukvård och
verksamhetschef landsting (specialistklinik/VC) utifrån framtagen mall med kvalitetsindikatorer (se bilaga 2), vilket redovisas i föreliggande sammanställning.
Datainsamlingen har gått till så att parterna har träffats och gemensamt fyllt i mallen vilken sedan har lämnats till FoU-centrum som sammanställt materialet. Mallen har konstruerats utifrån de aspekter som finns i avtalet och består av frågor
med både skattningsskalor och kommentarsfält för fri text. Frågorna i mallen är
organiserade i ett antal teman:
•
•
•
•
•
•

Tröskelprincipen och tillgänglighet
Diagnostik, vård och behandling
Vårdplanering och palliativ vård
Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material samt Kompetens och specialistsamverkan
Informationsöverföring och IT-stöd
Lokala överenskommelser, förändringar och avvikelser i avtalet samt anmälan enligt lex Maria

Mallen innehåller också en bilaga för händelseanalys. Har parterna skilda uppfattningar ska händelseanalysen fyllas i där bakomliggande orsaker till problemen
beskrivs och adekvata åtgärder för att lösa problemen anges. Överensstämmer
parternas uppfattningar så krävs inte någon händelseanalys och verksamhetscheferna förlänger då den lokala överenskommelsen.
Undersökningsgruppen omfattar 41 potentiella analysenheter, dvs. tvåpartssamtal
med en kommunal verksamhetschef och en verksamhetschef från vårdcentral. Totalt har resultat från 37 tvåpartssamtal samlats in. Datainsamlingen påbörjades
under hösten 2014 och avslutades i mars 2015. För samtliga inkomna svar gäller
att kommunal chef och verksamhetschef för vårdcentral har undertecknat tvåpartssamtalet och någon händelseanalys har inte varit aktuell.
I denna sammanställning redovisas utfallet på de kvantitativa frågorna i form av
medelvärden följt av en sammanfattning av de kommentarer som respondenterna
avgett vid respektive fråga. Samtliga frågor med skattningsskalor är formulerade
med fem svarsalternativ i skalan, där värdet 1 står för ”Nej, inte alls” och 5 står
för ”Ja, absolut”. Det vill säga, höga värden är ”bra” och låga ”dåligt”. En analys
har också gjorts där medelvärden för de olika skattningsskalorna redovisas för
små och stora kommuner respektive för de olika länsdelarna.
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3.2 Utfall av tvåpartssamtalen
Nedan redovisas utfallet av tvåpartssamtalen fördelat på de olika teman som ingått
i den mall som använts för datainsamlingen.7
Tröskelprincipen och tillgänglighet vad gäller läkarmedverkan
Det första temat berör frågor om tröskelprincipen och tillgänglighet vad gäller
läkarmedverkan. Medelvärden för de frågor som ingår i detta tema redovisas i
figur 3.1 nedan.

Tröskelprincipen och tillgänglighet
5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
1. Har tröskelprincipen
fungerat bra?

2. Har tillgängligheten
fungerat vad gäller
läkarmedverkan?

3. Har tillgängligheten
fungerat vad gäller att
läkare har kunna nå
kommunens legitimerade
personal?

4. Har hembesök av
läkare fungerat?

5. Har kommunikation
mellan sjuksköterska och
läkare fungerat när man
fått kontakt (jmfr.
SBAR)?

Figur 3.1. Medelvärden för frågor om tröskelprincipen och tillgänglighet.

Medelvärdet för bedömningen av tröskelprincipen för samtliga svarande är 3,6,
dvs. ett värde strax över skalans neutrala mittpunkt. Kommentarer från respondenterna innebär att det trots allt fungerar ganska bra och att det blir bättre. Vissa
svar indikerar att det varierar och att det ibland är svårt att förstå och tolka inne-

7

Bortfallet för de olika frågorna är överlag lågt men kommenteras i förekommande fall. Linköping och
Norrköping har kodats som stora kommuner och resterande kommuner som små. För att verbalt beskriva medelvärden har följande princip använts för olika intervall i skalan: 1,0 - 1,5, Mycket lågt; 1,52,5, Lågt; 2,5-3,5, Medelhögt; 3,5-4,5, Högt, samt; 4,5-5,0, Mycket högt.
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börden av tröskelprincipen. T.ex. kan det vara oklart om patienten skall undersökas hemma eller på VC, vilka som egentligen är inskrivna på hemsjukvården, om
man ska motivera en patient med lång resväg att åka till VC eller ej. Genomgående
uppfattas tröskelprincipens vägledningskraft ha stärkts genom diskussioner, samverkan, lokala överenskommelser och rutiner. Några kommenterar att det fungerar bra mellan VC och hemsjukvården men sämre gentemot slutenvården.
Frågan om tillgänglighet vad gäller läkarmedverkan får ett något högre medelvärde, nämligen 4,2, vilket kan betraktas som ett högt värde. I kommentarerna
uttrycks att det inledningsvis kan ha varit problem att snabbt få kontakt, men att
detta kan eller har förbättrats genom införande av fasta tider/rutiner. Problem med
läkarbemanning och ”stafettläkare” påtalas i några fall.
Frågan om ifall kommunens personal kunnat nå läkare erhåller ett medelvärde på
4,1, dvs. ett högt värde på skalan. Kommentarerna innebär att det varit problem
inledningsvis men att det blivit bättre och att rutinerna utvecklats, t.ex. då VC inte
haft aktuell lista över hemsjukvårdens patienter. Några anger problem med kommunikation genom Meddix och TeleQ.
Frågan om ifall hembesök av läkare fungerat erhåller också ett medelvärde på 4.1.
Även här kan logistiken vara ett problem, t.ex. då VC inte kan stå med obokade
tider för eventuella hembesök eller att kunna komma akut. I t.ex. Motala har det
så kallade ALMA-teamet kunnat rycka ut på oplanerade ärenden.
Även frågan om hur kommunikationen mellan ssk och läkare fungerat när man
väl fått kontakt erhåller medelvärdet 4,1, dvs. ett högt värde. Kommentarerna innebär att detta kan utvecklas, t.ex. genom gemensamma rondtider, bättre återföring och i något fall genom att införa utbildningsmoment i ronderna.
Diagnostik, vård och behandling
Det andra temat gäller diagnostik, vård och behandling. Medelvärden för frågorna
i detta tema redovisas i figur 3.2 nedan.
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Diagnostik, vård och behandling
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4,5

4

3,5

3

2,5
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1,5

1
6. Är nationella riktlinjer och 7. Har läkemedelsgenomgångar 8. Har läkemedelshanteringen
9. Har tillämpningen av
vårdprogram tillräckligt kända
genomförts i enlighet med
fungerat?
provtagningsrutinerna fungerat?
av respektive huvudman för en
länsgemensam rutin?
gemensam riktning avseende
diagnostik, vård och
behandling?

Figur 3.2. Medelvärden för frågor om diagnostik, vård och behandling.

Frågan om ifall nationella riktlinjer och vårdprogram är tillräckligt kända av de
båda huvudmännen erhåller medelvärdet 3,5 på skalan, dvs. ett medelhögt värde
strax över skalans mittpunkt. Flera har kommenterat att frågan är ospecifik, svår
att besvara, inte ingår i avtalet eller inte är aktuell.
Medelvärdet för frågan om läkemedelsgenomgångar genomförts enligt länsgemensam rutin erhåller medelvärdet 2,8 strax under skalans mittpunkt. Respondenterna har skrivit många kommentarer till denna fråga och många av kommentarerna innebär att kommunikationer och rutiner behöver utvecklas men att man inte
hunnit så långt ännu. Läkemedelsgenomgångar uppges ske vid läkarbesök, receptförnyelse eller vid årliga genomgångar. Flera faktorer anges som problematiska,
t.ex. att det är otydligt vem som ska initiera läkemedelsgenomgången, hemsjukvården eller VC, att VC inte vet vilka patienter som tillhör hemsjukvården, vem
som har ansvaret vid eget boende, dålig kontinuitet om personal byts ut etc. En
slutsats är att kommunikationen mellan parterna behöver utvecklas.
Nästa fråga gäller hur läkemedelshanteringen har fungerat. Frågan erhåller ett medelvärde på 3,5, strax över skalans mittpunkt. Kommentarerna till denna fråga
visar på viss variation, från att man upplever att det fungerar bra till att det finns
problem. Merparten av problemen gäller att man tillämpar olika verksamhetssystem vilka inte är helt kompatibla. Andra faktorer som är problematiska är att
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gemensamma rutiner saknas, t.ex. kan patienten ha en läkemedelslista, VC en och
kommunen en, samt att läkare ändrar i löpande text i Cosmic men inte ändrat i
läkemedelslistan. Återigen anges också att det är otydligt vilka patienter som
egentligen tillhör hemsjukvården och att detta orsakar problem.
Sista frågan i temat om diagnostik, vård och behandling gäller om provtagningsrutinerna fungerat. Denna fråga erhåller ett medelvärde på 4,6, dvs. ett mycket
högt värde. Kommentarerna till frågan varierar från att man uppfattar att det fungerar bra, även om det kan ha varit vissa problem inledningsvis, till att rutinerna
kan utvecklas. Ett framträdande tema i kommentarerna gäller avsaknad av tillgång
till etikettskrivare i kommunerna. Andra kommentarer gäller logistik och tider för
transporter av prover till labb.
Vårdplanering och palliativ vård
Medelvärden för frågorna i temat vårdplanering och palliativ vård redovisas i figur 3.3 nedan.
Vårdplanering och palliativ vård
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3
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10. Har arbetet med samordnad
vårdplanering och
vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband
med utskrivning från slutenvården
fungerat?

11. Har arbetat med vårdplanering och
vårdplaner/rehabplaner/SIP i ordinärt
boende fungerat?

12. Har läkarmedverkan i palliativ vård
skett i enlighet med Socialstyrelsens
nationella riktlinjer?

Figur 3.3. Medelvärden för frågor om vårdplanering och palliativ vård.

Första frågan under temat om vårdplanering och palliativ vård gäller om arbetet
med vårdplanering/SIP etc. vid utskrivningen från slutenvården fungerat. Denna
fråga erhåller ett medelvärde på 2,4, dvs. ett lågt värde. Kommentarerna signalerar
att detta är ett utvecklingsområde. Det kan t.ex. handla om att vårdplanering ofta
saknas vid utskrivningarna, vårdplaner är otydligt skrivna, läkarna på VC är ej
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involverade i detta arbete eller att slutenvården inte känner till att HSV finns och
bedrivs av kommunen.
Andra frågan gäller om arbetet med vårdplanering/SIP etc. i ordinärt boende fungerat. Här är medelvärdet högre och landar på 3,0, dvs. på skalans mittpunkt.
Kommentarerna innebär att relativt få planer skrivits vid undersökningstillfället,
att arbetet ändå fungerat någorlunda tillfredsställande, men att även detta är ett
utvecklingsområde. T.ex. behöver parterna bli överens om vad en vårdplan ska
innehålla samt när och hur arbetet att uppdatera planerna bör bedrivas.
Sista frågan under detta tema gäller om läkarmedverkan i palliativ vård skett i
enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer. Frågan erhåller ett medelvärde
på 4,3, vilket kan betraktas som högt. Kommentarerna visar att det inte varit så
många tillfällen vid undersökningstillfället, men att det fungerat bra i förekommande fall. Man anger att kommunikationen mellan ssk och läkare varit bra och
att brytpunktsbedömningar och ordinationer vanligen utförs i god tid. De kommentarer som är mera negativa pekar på mera avgränsade problem, t.ex. att patienter utan anhöriga inte kan få läkemedel uthämtade från apotek så snabbt, att
avtal med Östergötlands läns landsting om specialiserad palliativ vård knyts till
annat landsting och att detta inneburit begränsningar i tillgänglighet till läkare.
Någon anger att även denna del av verksamheten kan utvecklas ytterligare.
Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material samt
Kompetens och specialistsamverkan
Medelvärden för frågorna i detta tema redovisas i figur 3.4 nedan.
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Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material samt Kompetens och
specialistsamverkan
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13. Har tillgängligheten vad
14. Har läkares konsultativa
gäller medicinteknisk
stöd i medicinska frågor till
utrustning som krävs för att
kommunens legitimerade
genomföra av läkare ordinerad
personal fungerat?
provtagning, undersökning och
behandling fungerat?

15. Har kommunens behov av 16. Har kommunens behov av
konsultativt stöd från läkare
konsultativt stöd från
kunnat tillgodoses?
specialistsjukvården kunnat
tillgodoses?

Figur 3.4. Medelvärden för frågor om medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material
samt Kompetens och specialistsamverkan.

Första frågan under detta tema gäller om tillgänglighet av medicinteknisk utrustning som krävs för att genomföra av läkare ordinerad provtagning, undersökning
och behandling fungerat. Frågan erhåller ett medelvärde på 4,2, vilket kan betraktas som ett högt värde. Notera att bortfallet för denna fråga är relativt högt då 11
enheter inte besvarat den. Kommentarerna till frågan varierar. Ganska många
kommenterar att detta inte är aktuellt (av någon anledning) och i något fall att man
inte förstår vad detta har med avtalet att göra. Någon kommenterar att man har det
man ska ha enligt avtalet och att det ligger på rätt nivå för kommunen. Andra
kommentarer fokuserar mera på specifik utrustning. Detta kan vara att man saknar
Coagucheck i HSV, bristande tillgång till läkemedelspumpar, att man lånat bladderscan eller doppler från VC eller att man planerar att köpa in saturationsmätare
till kommunen.
Andra frågan gäller om läkares konsultativa stöd till kommunens legitimerade
personal fungerat. Även denna fråga får ett medelvärde på 4,2. Kommentarerna
innebär att det kan vara problem att få kontakt men att det fungerat bra när man
väl fått kontakt. Rutiner som fasta tider för konsultation och ronder ses som positiva. Någon kommentar pekar på att det blivit bättre sedan fast läkare rekryterats.
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Nästa fråga har ungefär samma innebörd men är något bredare, nämligen om kommunens behov av konsultativt stöd kunnat tillgodoses. Även denna fråga får ett
medelvärde på 4,2. Kommentarerna är relativt få men innebär att det kan ha varit
vissa problem att etablera kontakt men att stödet fungerat.
Sista frågan under detta tema gäller om kommunens behov av konsultativt stöd
från specialistsjukvården kunnat tillgodoses. Här är medelvärdet något lägre,
nämligen 3,6. Även för denna fråga är bortfallet relativt högt och 11 enheter har
inte besvarat frågan. Ganska många kommentarer innebär att det inte ingår i avtalet, att man inte kan svara på frågan eller att det inte är aktuellt. Andra svar
innebär att detta varierar beroende på vem inom specialistsjukvården man talar
med och att specialistsjukvården inte alltid känner till att hemsjuvården övertagit
vården i ordinärt boende. Någon kommentar innebär att LAH gett ett bra stöd.
Informationsöverföring och IT-stöd
Medelvärde för frågorna i detta tema redovisas i figur 3.5 nedan.
Informationsöverföring och IT-stöd
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
17. Har informationsöverföring genom Meddix fungerat?

18. Hur har vård-till-vård-telefon fungerat?

Figur 3.5. Medelvärden för frågor om informationsöverföring och IT-stöd.

Första frågan i detta tema gäller om informationsöverföring genom Meddix fungerat. Denna fråga erhåller ett lågt medelvärde, nämligen 2,3 på skalan (bortfallet
är 8 enheter). Kommentarerna innebär antingen att systemet endast tillämpats en
kort tid och att det är svårt att uttala sig om det (östra länsdelen). Andra kommentarer är mera negativa och innebär att systemet inte är implementerat eller att det
varit stora problem med det (centrala länsdelen). Detta kan t.ex. yttra sig i att
meddelande från US skickats till fel område, att man fått meddelande om patienter
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som inte tillhör hemsjukvården eller att US missat att en patient är inlagd, att man
får meddelande om alla patienter från vissa kliniker etc.
Frågan om vård-till-vård telefon fungerat får å andra sidan ett högt medelvärde,
nämligen 4,5. Kommentarerna innebär att TeleQ initialt inte fungerade men att det
nu är mycket bättre. Vidare finns några kommentarer att VC och hemsjukvården
kan behöva samordna tider för kontakt eller att det kan vara lång uppringningstid.
Lokala överenskommelser, anmälningar enligt lex Maria och avvikelser
Vad gäller frågan om det finns lokala överenskommelser mellan parterna så svarar
den övervägande majoriteten, nämligen 31, att det finns. Respondenterna har
också skattat hur dessa överenskommelser fungerat och medelvärdet för denna
fråga är 4,0 (Se figur 3.6 nedan). Kommentarerna till frågan innehåller en ganska
stor variation, från att man uppfattar att det fungerat utmärkt till att förutsättningarna är begränsade på grund av tidsbrist, att man haft problem att nå varandra,
eller att det blir bättre över tid. Någon kommentar innebär att man inte vet vilket
avtal som avses.
En anmälan enligt lex Maria har rapporterats. I kommentaren till detta beskrivs
att läkaren slutade mitt i processen varför samverkan kring ärendet inte fungerar
optimalt. Som en konsekvens av detta föreslås att man behöver tydliggöra hur
avvikelser kommuniceras och hanteras mellan parterna.
Totalt anges att 93 avvikelser förekommit under den period som datainsamlingen
pågått, vilket innebär i genomsnitt strax över 3 per rapporterat tvåpartssamtal
(svar saknas från 7 enheter). Totalt 17 enheter svarar att avvikelser rapporterats
från kommun till landsting och 20 enheter anger att det förekommit från landsting
till kommun. I kommentarerna framgår att flera enheter inte vet exakt hur många
det är eller att det finns ett mörkertal. Vissa har avrundat och i något fall har man
inte angett antalet på första frågan utan i kommentarerna angett ett ganska stort
antal. I något fall har både hemsjukvård och VC skrivit avvikelse på samma
ärende. Andra anger att det förekommit så kallade ”strulärenden” men att man
pratat igenom dessa och inte skrivit några avvikelser. Genomgående är dock att
de avvikelser som skrivits inte gäller frågor av allvarligare karaktär. Några kommenterar att avvikelserna genererat förbättringsarbete.
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Lokala avtal, avvikelser och händelse- och riskanalys
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
19. Har lokala överenskommelser mellan 22. Har eventuella avvikelser från avtalet 23. Har eventuell händelse- och riskanalys
vårdcentral och kommun fungerat bra?
om läkarmedverkan rapporterats till
genomförts under 2014?
respektive vårdgivare via Medicinskt
ansvarig sjuksköterska
(MAS)/Verksamhetschef under 2014?

Figur 3.6. Medelvärden för frågor om Lokala avtal, avvikelser och händelse- och riskanalys.

Avslutningsvis har respondenterna i tvåpartssamtalen fått ange i vilken grad avvikelser från avtalet om läkarmedverkan rapporterats till respektive vårdgivare via
MAS eller verksamhetschef under 2014, samt om eventuell händelse- och riskanalys genomförts under 2014. Bortfallet på dessa båda frågor är betydande och
enbart cirka en tredjedel av enheterna har besvarat frågorna. Medelvärden på
dessa frågor är 2,1 respektive 2,3, dvs. ganska låga värden (se figur 3.6). De få
kommentarer som finns angående frågorna om ifall avvikelserna rapporterats vidare samt om händelse- och riskanalys uttrycker ungefär samma sak som kommentarerna till avvikelser i stort.
Uppfattningar om hemsjukvårdsreformen relaterade till kommunstorlek
samt olika länsdelar
Vad gäller kommunstorlek så finns det signifikanta skillnader i uppfattning i fyra
frågor, nämligen:
•
•
•
•

Fråga 3. Har tillgängligheten fungerat vad gäller att läkare har kunna nå
kommunens legitimerade personal?
Fråga 10. Har arbetet med samordnad vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband med utskrivning från slutenvården fungerat?
Fråga 17. Har informationsöverföring genom Meddix fungerat?
Fråga 22. Har eventuella avvikelser från avtalet om läkarmedverkan rapporterats till respektive vårdgivare via Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)/Verksamhetschef under 2014?
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För samtliga dessa frågor gäller att de stora kommunerna har ett lägre värde än de
små. Observera att för fråga 22 är bortfallet stort och enbart cirka en tredjedel av
respondenterna har svarat varför denna skillnad bör tolkas med största försiktighet.
Vad gäller skillnader mellan länsdelar så erhålls signifikanta skillnader för fyra
frågor, nämligen:
•
•

•
•

Fråga 3. Har tillgängligheten fungerat vad gäller att läkare har kunna nå
kommunens legitimerade personal?
Fråga 6. Är nationella riktlinjer och vårdprogram tillräckligt kända av
respektive huvudman för en gemensam riktning avseende diagnostik,
vård och behandling?
Fråga 10. Har arbetet med samordnad vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband med utskrivning från slutenvården fungerat?
Fråga 18. Hur har vård-till-vård-telefon fungerat?

Det finns inte något entydigt mönster vad gäller de signifikanta skillnaderna mellan
länsdelarna. För fråga 3 erhåller västra länsdelen det högsta värdet, centrala länsdelen det mittersta och östra länsdelen det lägsta. För fråga 6 erhåller centrala länsdelen det högsta värdet följt av östra och västra som har det lägsta värdet. För fråga
10 har västra länsdelen det högsta värdet, östra det mellersta och centrala det lägsta.
För fråga 18 upprepas mönstret från fråga 3, dvs. västra länsdelen har det högsta
värdet följt av centrala länsdelen och östra länsdelen har det lägsta värdet.

3.3 Sammanfattande kommentarer
Överlag får de frågor som besvarats i tvåpartssamtalen medelhöga till höga skattningar. Då verksamheterna inte haft skilda uppfattningar utan parterna har varit
överens har någon händelseanalys för att lösa eventuellt problem inte varit aktuell
att göra. Undantagen gäller vårdplanering, rehabplaner och SIP samt tillämpningen av Meddix, som erhåller låga skattningar.
Tröskelprincipen och tillgänglighet
Samtliga frågor i detta tema erhåller höga medelvärden i respondenternas skattningar. Genomgående innebär kommentarerna att samverkan och rutiner utvecklats genom dialog. Oklarheter kan vara om patienter egentligen är inskrivna i hemsjukvården eller att rondtider och återföring behövt samordnats.
Diagnostik, vård och behandling
Frågorna i detta tema erhåller medelhöga till höga medelvärden, dvs. något lägre
är för föregående tema. Även i detta tema innebär kommentarerna att kommunikation och rutiner behöver utvecklas. Problem kan kopplas till att man använder
olika verksamhetssystem, avsaknad av etikettskrivare eller oklart vad gäller hantering av prov till labb.
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Vårdplanering och palliativ vård
I detta tema varierar medelvärden för de olika frågorna från lågt värde för vårdplaner i samband med utskrivning, till medelhögt värde för arbetet med vårdplanering i ordinärt boende, till ett högt värde för läkarmedverkan i palliativ vård.
Vad gäller vårdplaner i samband med utskrivning och i ordinärt boende innebär
kommentarerna att detta är ett utvecklingsområde – antingen saknas vårdplaner,
de är otydligt skrivna, läkare på VC är ej involverade eller att slutenvården inte
känner till att hemsjukvård finns och bedrivs av kommunen. Vad gäller läkarmedverkan i palliativ vård så anges detta inte ha förekommit i så många fall men att
det i förekommande fall fungerat bra. Någon negativ kommentar innebär att avtal
mellan olika landsting om specialiserad palliativ vård inneburit begränsningar i
tillgänglighet till läkare.
Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material samt
Kompetens och specialistsamverkan
Samtliga frågor i detta tema erhåller höga medelvärden. Kommentarerna är sparsammare för dessa frågor och för några frågor är också ett visst bortfall. Kommentarerna varierar och kan vara att man inte uppfattar att det har med avtalet att
göra, att man har den utrustning man ska ha och att tillgängligheten är på rätt nivå,
eller att man saknar specifik utrustning. Vad gäller konsultativt stöd från specialistsjukvården varierar omdömena.
Informationsöverföring och IT-stöd
I detta tema ingår två frågor, dels en om informationsöverföring genom Meddix
och dels om vård-till-vård-telefon. Medelvärdet för Meddix är lågt och för vårdtill-vård-telefon högt. Kommentarerna om Meddix innebär att systemet inte är
implementerat, att det enbart använts en kort tid eller att det varit stora problem
med det. Vad gäller vård-till-vård-telefon fungerar men att man behöver samordna
tider för kontakt.
Lokala överenskommelser, förändringar och avvikelser i avtalet
samt anmälan enligt lex Maria
De flesta enheterna har lokala avtal och frågan om hur de fungerar erhåller ett
högt medelvärde. En anmälan enligt lex Maria har gjort. Vad gäller avvikelser är
det svårt att exakt ange hur många som förekommit då kommentarerna varierar
från att det inte varit någon, att det finns ”ett mörkertal”, att man inte vet exakt
eller avrundar, till att man kan ange en exakt siffra. Genomgående är dock uppfattningen att det inte gäller frågor av allvarligare karaktär samt att detta kan utvecklas. För frågorna om avvikelser rapporterats till respektive vårdgivare eller
om händelse- och riskanalys genomförts är medelvärdena låga men för dessa frågor är bortfallet så stort att det är vanskligt att dra några slutsatser.
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Uppfattningar om hemsjukvårdsreformen relaterat till kommunstorlek
och olika länsdelar
Skillnaderna mellan små och stora kommuner är få och inte så stora. Skillnaderna
berör tillgänglighet, vårdplaner och Meddix och att små kommuner har högre värden än stora kommuner. Några skillnader mellan de olika länsdelarna finns vad
gäller tillgänglighet, att nationella riktlinjer är kända av respektive huvudman,
vårdplaner samt vård-till-vård-telefon, men det finns inte något övergripande
mönster vad gäller dessa skillnader.
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4. PATIENTSTUDIEN
4.1 Inledning och bakgrund
Som en del i uppföljningen av avtalet om hemsjukvård i ordinärt boende har FoUcentrum under våren 2015 genomfört en enkätundersökning och en intervjuundersökning med fokus på hur patienternas uppfattar den hemsjukvård de får. Enkätundersökningen genomfördes under vecka 23 och intervjuundersökningen vecka 19
till 21. I föreliggande arbetsrapport redovisas utfallet av dessa undersökningar.
Ambitionen har varit att i möjligaste mån kunna basera undersökningen på ett
representativt urval av respondenter för såväl enkät- som intervjuundersökningen.
Eftersom antalet patienter som erhåller hemsjukvård i regionen är ganska stort
och att denna population förändras kontinuerligt behövdes en metod som var såväl
effektiv som praktiskt genomförbar och dessutom genererade ett godtagbart representativt stickprov. Den metod som tillämpades för enkätundersökningen innebar att personal inom hemsjukvården delade ut enkäter till de patienter de besökte en viss dag, och att respondenterna enskilt besvarade sin enkät och skickade
denna (anonymt) i ett svarskuvert till Enheten för statistik och utredningar i Linköpings kommun. Enheten för statistik och utredningar har sedan scannat in enkäterna. Alla beräkningar har sedan genomförts av FoU-centrum. Totalt delades
251 enkäter ut och 184 svar erhölls, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 73 procent (svarsfrekvensen för de olika kommunerna redovisas nedan).
Enkäten omfattar 15 frågor och täcker bakgrundsvariabler (kommun, kön, om
man bor ensam eller ej, ålder, om man fått hjälp att fylla i enkäten, vilka insatser
man får och hur ofta, samt åtta skattningsskalor om hur man uppfattar hemsjukvården, och slutligen en öppen fråga). Analysen av data från enkätundersökningen
är kvantitativ och redovisas i form av frekvenser, procentandelar och medelvärden
för skattningsskalor, samt eventuella samband med bakgrundsvariabler (t-test och
envägs variansanalys).
Vad gäller intervjuundersökningen så tillfrågades kontaktpersonerna i de olika
kommunerna för att skaffa kontaktuppgifter till intervjupersoner. Av de 32 namngivna respondenterna så genomfördes intervjuer med totalt 27 stycken. Bortfallen
berodde på att respondenterna avböjde att delta eller att telefonnumret inte längre
var i bruk. Analysen av intervjuerna är en enklare kvalitativ analys där olika teman
i respondenternas uppfattningar belyses och exemplifieras med citat.
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4.2 Enkätundersökningen
Respondentgruppens sammansättning i enkätundersökningen
I tabellen nedan redovisas hur många enkäter som kommit in från de olika kommunerna. Totalt omfattar stickprovet 184 besvarade enkäter vilka fördelas på de
olika kommunerna enligt tabell 4.1 nedan.
Tabell 4.1. Antal utdelade och besvarade enkäter från de olika kommunerna.
Kommun
Utdelade enkäter Besvarade enkäter Svarsfrekvens (%)
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Valdemarsvik
Vadstena
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Totalt

(10 ej utdelade)
20
15
50
20
44
50
20
(10 ej utdelade)
10
2
10
10
251

0
18
13
43
14
34
27
14
0
4
0
10
7
184

0
90
87
86
70
77
54
70
0
40
0
100
70
73

Notera att det inte inkommit några svar från Boxholm, Valdemarsvik eller Ydre.
Vidare har några kommuner så få respondenter att resultaten från dessa bör tolkas
med stor försiktighet, t.ex. i jämförelser med andra kommuner. Detta gäller främst
Vadstena och Ödeshög. Bortfallet för några kommuner är också så stort att resultaten bör tolkas med försiktighet för dessa kommuner. Detta gäller främst Norrköping och Vadstena.
I tabellerna 4.2 till och med 4.5 nedan redovisas undersökningsgruppens sammansättning avseende kön, ålder, om man bor ensam eller ej samt om man fått hjälp
att fylla i enkäten.
Tabell 4.2. Respondenternas kön.
Kön
Frekvens
Procent
62
33,7
Man
120
65,2
Kvinna
2
1,1
Bortfall
184
100,0
Totalt
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Tabell 4.3. Respondenternas ålder.
Ålder
Frekvens
Procent
10
5,4
Under 65 år
9
4,9
65-69 år
17
9,2
70-74 år
30
16,3
75-79 år
32
17,4
80-84 år
51
27,7
85-90 år
35
19,0
Över 90 år
184
100,0
Totalt
Tabell 4.4. Om respondenterna bor ensamma eller ej.
Bor ensam
Frekvens
Procent
111
60,3
Ja
66
35,9
Nej
7
3,8
Bortfall
184
100,0
Totalt
Tabell 4.5. Om respondenterna fått hjälp med att fylla i enkäten.
Har fått hjälp med att Frekvens Procent
fylla i enkäten
63
34,2
Ja
117
63,6
Nej
4
2,2
Bortfall
184
100,0
Totalt

Vad gäller bakgrundsvariabeln kön så är cirka en tredjedel män och två tredjedelar
kvinnor. I genomsnitt är respondenterna cirka 85 år gamla. Strax under två tredjedelar av respondentgruppen bor ensamma. Cirka en tredjedel av respondenterna
uppger att de har fått hjälp att fylla i enkäten och i instruktionerna angavs att de
inte ska be personalen om hjälp med detta, utan att be närstående, god man eller
bekant om hjälp.
Typ och frekvens av insatser
Respondenterna har fått besvara vilken form av hjälp (insats) de får av hemsjukvården,
vilket redovisas i form av procentandelar i figuren nedan. Notera att en patient kan ha
angett flera insatser.
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Figur 4.1. Frekvenser för olika typer av insatser (procent).

Den mest förekommande insatsen är provtagning, vilket anges av 54 procent. Något lägre frekvens har insatserna dosettdelning respektive såromläggning vilket
anges av 44 respektive 37 procent. Kontroll av blodtryck anges av 26 procent och
injektioner av 20 procent. Resterande insatser är mindre frekventa och varierar
mellan 14 och 5 procent; nämligen i fallande skala annat, medicinska plåsterbyten, linda ben, byte av kateter samt ögondroppar.
I figuren nedan redovisas antal insatser som en patient kan ha.
50
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Figur 4.2. Antal insatser som en patient kan ha (procent).

Antalet insatser varierar från ett till sju per patient, med ett medelvärde på 2,4.
Det vanligaste är att en patient har endast en insats, vilket anges av 34 procent. 24
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procent av respondenterna anger att de har två insatser, 19 procent har tre insatser
och 16 procent har angett fyra insatser. Fem, sex eller sju insatser är ovanligare
och anges av 4, 0,5 respektive 0,5 procent av respondenterna. Vidare har respondenterna fått uppge hur ofta de får hjälp från hemsjukvården, vilket redovisas i
figuren nedan.
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En eller flera ggr per dag

Någon eller några ggr per
vecka

Var 14:e dag

Cirka en ggr per månad

Figur 4.3. Hur ofta patienterna får hjälp från hemsjukvården (procent).

Det vanligaste är att man får hjälp någon eller några gånger per vecka, vilket anges
av 55 procent, näst vanligast är att man får hjälp en eller flera gånger per dag,
vilket anges av 24 procent. Hjälp var 14:e dag anges av 10 procent och hjälp cirka
en gång per månad av 8 procent.
Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får
Respondenterna har också får bedöma den hemsjukvård de får i ett antal skattningsskalor, nämligen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur nöjd man är med sina möjligheter att snabbt få kontakt med hemsjukvårdens personal vid behov
Att få träffa samma sjuksköterska när man får hjälp från hemsjukvården
Att personalen kommer vid överenskommen tid
Hur nöjd man är med personalens sätt att lyssna på synpunkter och ta
hänsyn till dem
Om man känner obehag att säga ifrån om det är något man är missnöjd med
Det bemötande man får från personalen
Hur trygg man känner sig om att i framtiden kunna få den hemsjukvård
man behöver i sin bostad
Helhetsomdöme om den hemsjukvård man får
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De flesta frågorna har fyra svarsalternativ som anger graden av upplevd nöjdhet,
bemötande, trygghet etc. (t.ex. Mycket nöjd, Ganska nöjd, Något missnöjd, samt
Mycket missnöjd). En fråga har enbart tre svarsalternativ, nämligen frågan om
upplevt obehag (Nej, inget obehag, Ja, ganska stort obehag, samt Ja, stort obehag).
I analysen har samtliga frågor kodats så att ett högt värde innebär en positiv/bra
uppfattning. Detta innebär att utfallet på en fråga kan variera mellan 1 och 4, med
undantag för frågan om upplevt obehag som kan variera från 1 till 3, där 3 innebär
inget obehag och 1 stort obehag. I figuren nedan redovisas utfallet för dessa skattningsskalor för hela respondentgruppen.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Möjlighet att
Få träffa samma Kommer personal Personalens sätt Obehag att säga
snabbt få kontakt sjuksköterska
vid
att lyssna på ifrån vid missnöje
vid behov
överenskommen synpunkter och ta
tid
hänsyn till dessa

Bemötande

Trygghet att i Helhetsomdöme
framtiden få med hemsjukvård
hemsjukvård vid
behov

Figur 4.4. Medelvärden för samtliga skattade variabler för hela undersökningsgruppen.

Genomgående är respondenternas skattningar av de olika aspekterna om hemsjukvården positiva och medelvärdena ligger på den övre delen av skalan. Frågan om
bemötande erhåller det högsta medelvärdet, nämligen 3,8, följt av frågorna om att
snabbt kunna få kontakt, personalens sätt att lyssna och ta hänsyn samt helhetsomdömet om hemsjukvården vilka samtliga ligger kring ett värde på 3,7. Något
lägre skattas upplevelsen av trygghet att kunna få hemsjukvård i framtiden med
ett medelvärde på 3,5. Något lägre värde får frågan om personalen kommer vid
överenskommen tid (3,3) och att få träffa samma sjuksköterska (2,9). Frågan om
obehag erhåller ett medelvärde på 2,9 men observera att maxvärdet för denna
fråga är 3.
Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får i relation till olika
bakgrundsvariabler
Analysen har också omfattat att se om det finns några skillnader i respondenternas
uppfattning av hemsjukvården i relation till olika länsdelar samt om man bor i en
stor eller liten kommun. Östra länsdelen omfattar Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, centrala länsdelen omfattar Linköping, Kinda, Ydre
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och Åtvidaberg och västra länsdelen Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och
Ödeshög.
Skillnaderna mellan de olika länsdelarna är genomgående små. Enbart för en fråga
föreligger en signifikant skillnad och det gäller frågan om man upplever obehag
för att säga ifrån om man är missnöjd där Västra länsdelen ligger något lägre än
Östra och Centrala länsdelen. För flertalet frågor gäller att Östra länsdelen erhåller
marginellt högre värden än Centrala och Västra länsdelarna.
I denna beräkning har Norrköping och Linköping kodats som stora kommuner
och resterande som små kommuner. Generellt är skillnaderna mellan små och
stora kommuner mycket liten och är inte för någon fråga signifikant.
Nästa steg i analysen är att undersöka om det finns några samband mellan olika
bakgrundsvariabler och respondenternas uppfattningar om hemsjukvården. I
denna analys ingår bakgrundsvariablerna kön, om man bor ensam eller ej, ålder,
antal insatser och hur ofta man får hjälp.
Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor så erhåller kvinnorna genomgående
lägre medelvärden än männen på samtliga frågor utom en, nämligen om man får
träffa samma sjuksköterska. Kvinnorna skattar hemsjukvården generellt något
sämre än männen och för tre av frågorna är skillnaden signifikant, nämligen personalens sätt att lyssna på synpunkter och ta hänsyn till dessa, obehag att säga
ifrån om man är missnöjd samt upplevelsen av trygghet att i framtiden få hemsjukvård vid behov.
Nästa bakgrundsvariabel är om man bor ensam eller ej och respondenternas skattningar för de olika frågorna. Genomgående anger de som bor ensamma något
lägre skattningar än de som inte bor ensamma. För tre av de olika frågorna är
skillnaderna signifikanta, nämligen personalens sätt att lyssna på synpunkter och
ta hänsyn till dessa, obehag att säga ifrån om man är missnöjd samt bemötande.
Genomgående är skillnaderna i respondenternas skattningar små vad gäller bakgrundsvariabeln ålder men med en svag tendens att de äldre skattar hemsjukvården något lägre än de yngre. För en av variablerna är skillnaden signifikant, nämligen trygghet att i framtiden få den hemsjukvård man behöver.
Vad gäller antalet insatser i relation till upplevelsen av hemsjukvården så är tendensen att de med flera insatser ger en något positivare skattning. Ingen av skillnaderna är dock signifikant.
För de flesta frågorna ger de som ofta har hjälp en något positivare skattning jämfört med de som har hjälp mera sällan. Ingen av skillnaderna är dock signifikant.
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4.3 Intervjuundersökningen
Intervjuundersökningen omfattade totalt 27 respondenter.8 Överlag ger respondenterna positiva omdömen om hemsjukvården i intervjun.
Erfarenheter av hemsjukvården
Den första frågan i intervjun gällde respondenternas erfarenheter av hemsjukvården och svaren är genomgående positiva men med några kritiska aspekter i ett
fåtal av svaren. Flera av respondenterna berör också spontant förändringen i och
med hemsjukvårdsreformen. De flesta av utsagorna som berör övergången är klart
positiva, t.ex.:
•
•
•

Fungerar bra. Ingen skillnad. Har besök cirka en gång per vecka. Har
Waran, provtagning och dosering.
Fungerar precis likadant som tidigare, jag känner sjuksköterskan och det
är bara positivt.
Det fungerar bra! Hemsjukvården kommer varje morgon - insulin. Dosettdelning, (dom) hämtar ibland ut medicinen. Har bra kontakt med både hemtjänsten och hemsjukvården. Fungerade bra även förut. Pålitligt och tryggt!

Respondenternas uppfattning om personalen vad gäller kompetens och bemötande är genomgående mycket positiv:
•
•
•

•
•
•

•

Bra erfarenheter, fungerar bra. Ingen större skillnad. Jag får hjälp vid behov. Bra tjejer överlag, någon kanonbra.
Bra. Får hjälp av flickorna. Flera gånger om dagen - hemtjänst. Sjuksköterskan kommer med medicin. Hjälp med inhalator.
Har bensår, av och till, ibland mycket värk. De lägger om mina sår, det
är bättre nu. Skiljer inte så mycket jämfört med tidigare, kanske att det
oftare är undersköterskor som kommer nu. Duktiga och vänliga. Sjuksköterskan kommer och gör bedömningar. Resultatet av omläggning ger
ingen skillnad mot tidigare.
Har varit bra, bra bemötande. Sjuksköterskan kommer en gång per vecka,
och hjälper med mediciner. Ingen skillnad efter reformen.
Jag tycker det är bra, bättre nu. De kommer snabbare nu, det kunde dröja
längre. Dom lägger om mina ben cirka 1 gång per vecka.
Jättebra att slippa åka iväg alla gånger. Har ramlat, har besvär med sår
som behöver läggas om. Vänliga och duktiga, går ej att klaga på något.
Jag får mina mediciner.
Mycket nöjd! Dom kommer var 14:e dag och det räcker.

8

Följande frågor ställdes i patientintervjuerna: 1. Berätta om dina erfarenheter av hemsjukvård? Beskriv hur hemsjukvården du får fungerar? 2. Vad är viktigt för dig när hemsjukvården kommer till ditt
hem? 3. Vem/Var hör du av dig när du inte känner dig bra? 4. Var träffar du din läkare? 6. Skulle du
vilja att hemsjukvården fungerade på något annat sätt om du fick bestämma? 7. Är det något som vi
inte tagit upp som du skulle vilja berätta om?
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En respondent nämner också spontant kopplingen mellan hemtjänsten och hemsjukvården:
•

Fungerar alldeles utmärkt. Opererad för cancermärke på magen. Sköterskorna byter smärtplåster måndag och torsdag. Lätt att kunna (prata) direkt
till sköterskan. Är väldigt nöjd både med hemtjänst och hemsjukvård.

Något svar tyder på att respondenterna troligen inte kan skilja på hemtjänst och
hemsjukvård:
•

Bra! Behöver hjälp att handla i gång per vecka, det är för lite. Mjölken
surnar. Förut var det 2 gånger per vecka det var bättre. Morgon är det
frukost, dom bäddar och diskar, klädsel, middag klockan 12 och att gå ut.

I de fall respondenterna är kritiska så gäller det främst kostnader:
•

•

Fungerar rätt bra, lite turbulens först, lite dålig information först. Samma
som tidigare, jag tycker det är bra. Har hepatit C och hade fri sjukvård
från Landstiget, nu måste jag betala. Vem vet hur man ska göra. PK ben,
Waran, besök 1-2 gånger per vecka, ibland mera sällan.
Goda erfarenheter, har haft kontakt med sjukvården i cirka 10 år p.g.a.
makens stroke. Skillnaden är kostnaden då högkostnadsskyddet inte gäller. Betalar max 400 kr/månad. Tycker systemet verkar ogenomtänkt i
vissa delar. Sköterskorna är bra, bättre finns inte. Maken har hemsjukvård för Waran (provtagning och behandling), kateterbyte m.m.

På frågan om erfarenheter av hemsjukvården så är det endast en respondent som
är odelat negativ, men då gäller det inte vården eller bemötandet utan kontakten
med läkaren:
•

Var tidigare kopplad till vårdcentralen. Har blivit svårare att få kontakt
med läkaren. Läkaren och sjuksköterskan har inte samma journal, det ser
jag som ett problem. Idag får jag besök cirka var 3:e vecka. De är trevliga
och kunniga men vi får inte riktigt samma kontakt nu.

Vad som uppfattas som viktigt när hemsjukvården kommer
På frågan om vad man uppfattar som viktigt när hemsjukvårdens personal kommer nämner respondenterna ofta bemötande och att personalen är lyhörd:
•
•
•
•

Att det fungerar, att de lyssnar.
Att vi kommer överens, att de lyssnar när jag har synpunkter.
Bra bemötande.
Bra kemi, tycker jag. Fungerar bra.
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•
•
•

Dom bryr sig och frågar och sedan lyssnar hur jag vill ha det.
Viktigt att de lyssnar på mig.
Vänligt bemötande.

Även den sociala aspekten i hemsjukvården nämns av några respondenter:
•
•

Att få en pratstund och hjälp med det ena och andra. Jag klagar ej.
Trevligt att det kommer någon och att få prata lite, sällskap och möjlighet
att få fråga om det behövs. En förlängd arm.

Andra respondenter berör frågor om att känna sig trygg med personalen och med
deras kompetens:
•
•
•
•
•

Sjuksköterskan är perfekt, sagolikt bra!
Att jag har lärt känna den person som kommer för att känna mig trygg.
Vädjar om att sjuksköterskorna också är kunniga när det gäller kostfrågor.
De ska veta om min bakgrund eftersom jag har hepatit C - det felar ibland,
de säger att de inte får läsa.
Får lita på att det är rätt person som kommer - jag är synskadad och ser
inte på legitimationen.
Viktigt att känna igen dem, att det inte blir en massa byten. Har haft god
kontakt.

Några respondenter nämner att det är positivt att kunna få vård i sitt hem:
•
•
•

Att de kan hjälpa till med det som man behöver hjälp med. Att man får
vara i sitt hem.
Jättebra att de kommer hem till mig, jag har ont och kan inte ta mig till
vårdcentralen själv. Mycket bättre för mig att de kommer hem till mig.
Viktigt att få omläggningen gjord hemma, det skulle vara jobbigt att gå
till vårdcentralen.

Vem hör man av sig till och var träffar man sin läkare?
Av de totalt 27 respondenterna anger majoriteten, nämligen 21 stycken, att man
oftast ringer till sjuksköterskan på hemsjukvården:
•
•

Kan ringa direkt till sjuksköterskan på HSV.
Till sjuksköterskan i kommunen.

Några respondenter använder larm, får hjälp av hemtjänsten eller anhöriga:
•
•
•

Om inte jag ringer till hemsjukvården så kan hemtjänsten göra det.
Säger till hemsjukvården eller larmar.
Ringer på larmet och anhöriga hjälper en del.
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•

Maken ordnar med kontakten annars ringer jag själv till sjuksköterskan
på hemsjukvården.

Några svarar att de ringer 112 eller vårdcentralen:
•
•

Ringer sjuksköterskan som hjälper vidare. Annars vårdcentralen.
Ringer HSV eller 112 om det är riktigt akut.

På frågan om var man träffar sin läkare så svarar de flesta att de gör det på vårdcentralen. Andra anger lasarett/sjukhus men även att det sker i hemmet, men kombinationer är vanliga i svaren:
•
•
•

Har en läkare på urologen Eksjö. Har en läkare på endokrin Linköping.
Någon gång även vårdcentralen Österbymo.
Vårdcentralen eller de gör hembesök.
Åker till vårdcentralen, har också haft läkare på hembesök.

Önskemål om hur hemsjukvården bör organiseras och övriga synpunkter
Som avslutning på intervjun ställdes frågan om hemsjukvården skulle fungera på
något annat sätt om man själv fick bestämma samt om man har några övriga synpunkter. Så gott som alla respondenter svarar att det fungerar bra nu och att det
inte behövs några förändringar:
•
•
•

Perfekt som det är nu. Tacksam att få hjälp.
Svårt att se det. Tror det skulle vara som nu ungefär.
Har ingen anledning att ändra på något.

De enda kommentarer som berör önskemål om förändringar gäller kostnader eller
kontakterna med sjukvården:
•
•
•
•

Hemsjukvården fungerar så bra så det vet jag inte. Det enda är att högkostnadsskyddet inte gäller.
Ja, man skulle slippa betala.
Att sjuksköterskan har närmare kontakt med läkaren och att de ska kunna
läsa vad läkaren skrivit i sin journal.
Jag vet inte hur det skulle vara i så fall, möjligen att få en bestämd läkare,
husläkare som jag fått välja själv.

4.4 Sammanfattande kommentarer för patientstudien
Avslutningsvis sammanfattas nedan de huvudsakliga resultaten i enkätundersökningen9 och intervjuundersökningen.
9

I kommentarerna till skattningsskalorna med fyra svarsalternativ har följande benämningar använts
vad gäller medelvärden: 1,0 till 1,5 = mycket lågt; 1,5 till 2,0 = lågt; 2,0 till 3,0 = medelhögt; 3,0 till
3,5 = högt; samt, 3,5 till 4,0 = mycket högt. För frågan om obehag, som enbart har tre svarsalternativ,
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Bakgrundsvariabler
Undersökningsgruppen utgörs av två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män.
Medelåldern är cirka 85 år. Cirka 60 procent bor ensamma.
Insatser
De vanligaste insatserna är Provtagning, Dosettdelning och Såromläggning. De
flesta har endast en insats. Genomsnittet för hela gruppen är 2,4 insatser. Det vanligaste är att man har någon eller några insatser per vecka.
Uppfattningar om hemsjukvården
•
•

•
•

Överlag är respondenterna mycket eller ganska nöjda med den vård de får.
Att snabbt kunna få kontakt, personalens sätt att lyssna och ta hänsyn, att
man inte upplever obehag att klaga eller säga ifrån, bemötande, upplevelsen av trygghet att få hemsjukvård i framtiden, samt helhetsomdömet
om hemsjukvården erhåller mycket höga skattningar.
Att personalen kommer vid överenskommen tid skattas högt.
Möjligheten att få träffa samma sjuksköterska skattas medelhögt.

Uppfattningar om hemsjukvården i relation till kommun, länsdel och bakgrundsvariabler
•
•
•
•
•
•

Skillnaderna mellan olika kommuner, mellan länsdelar och mellan små
och stora kommuner är små.
Män ger högre skattningar än kvinnor.
Äldre ger lägre skattningar än yngre. Yngre ger högre skattningar än
äldre.
Sammanboende ger högre skattningar än ensamboende.
De som har flera insatser ger något högre skattningar än de med färre
insatser.
De som har insatser ofta ger något högre skattningar än de som har mera
sällan.

Sammanfattande kommentarer för intervjuundersökningen
Överlag är respondenterna mycket nöjda med den hemsjukvård de får.
•
•
•
•
•

Övergången till hemsjukvården har fungerat bra.
Samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård uppfattas fungera.
Hemsjukvårdens personal uppfattas som kompetent, ha ett bra bemötande, är lyhörda och bidrar till trygghet.
Kontakten med hemsjukvården fungerar bra.
Den kritik som finns gäller främst kostnader.

är benämningarna följande: 1,0 till 1,3 = mycket lågt; 1,3 till 1,7 = lågt; 1,7 till 2,3 = medelhögt; 2,3
till 2,7 = högt, samt, 2,7 till 3,0 = mycket högt.
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5. UPPFÖLJNING AV NYCKELTAL AVSEENDE
BESÖK OCH PATIENTER
5.1 Bakgrund
Uppföljningen har också omfattat mätningar av nyckeltal avseende antal besök
och patienter för somatisk hemsjukvård, rehabilitering, demensutredningar samt
psykiatri. Data har samlats in vid tre tillfällen, nämligen för månaderna september
2014, oktober 2015 samt oktober 2016. Kontaktpersonerna från de olika kommunerna har då fått samla in information i respektive kommun, vilken har sänts till
FoU-centrum som sammanställt materialet. Efter varje datainsamling så har kontaktpersonerna samlats och vi har då kunnat diskutera hur datainsamlingen genomförts i de olika kommunerna, t.ex. vad gäller om man har tillgång till informationen i verksamhetssystem, olika felkällor, hur man kan förstå variation och i
relation till hur verksamheten är organiserad i de olika kommunerna.
Speciellt vad gäller somatisk hemsjukvård har det varit mycket svårt att erhålla
jämförbar information från kommunerna, dels på grund av att man har olika rutiner, använder olika verksamhetssystem och att det förekommer stora variationer
över tid. Vad gäller rehabilitering, demensutredningar samt psykiatri har det varit
mycket lättare att samla in och tolka nyckeltal från kommunerna. Mot bakgrund
av svårigheterna att samla in tillförlitlig och jämförbar information avseende antal
besök och patienter vad gäller somatisk hemsjukvård så redovisas enbart resultat
för den sista mätningen i oktober 2016, då underlaget för mätningarna 2014 och
2015 delvis är mycket svårtolkat.10 För rehabilitering, demensutredningar samt
psykiatri redovisas nyckeltal för samtliga de tre mätningarna.
Hur informationen samlats in
Överlag har de flesta av respondenterna hämtat informationen om nyckeltal från
sitt kommunala verksamhetssystem, men även genom att göra en kvalificerad
uppskattning (se tabell 5.1).
Tabell 5.1. Hur respondenterna fått fram information om nyckeltal för somatisk hemsjukvård.
År
Uppskattning
Verksamhetsstatistik
5
12
2014
7
10
2015
5
13
2016

Majoriteten av respondenterna har hämtat informationen från kommunens verksamhetssystem men cirka hälften har även gjort en uppskattning. I några enstaka
fall har man enbart gjort en uppskattning.

10

Formuläret för insamling av nyckeltal i oktober 2016 finns i bilaga 3.
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5.2 Somatisk hemsjukvård
Problem med att samla in nyckeltal
I arbetet med att samla in information om antalet besök och patienter vad gäller
somatisk hemsjukvård så har vi strävat efter att designa datainsamlingen för att få
så trovärdigt underlag som möjligt. I dialog med kontaktpersonerna har datainsamlingen diskuterats och frågorna i det formulär som besvarats av kontaktpersonerna har förändrats mellan mätningarna 2014, 2015 och 2016.
Kommentarer om nyckeltal i uppföljningen av hemsjukvårdsreformen
I februari 2016 träffade utvärderarna kommunrepresentanterna. Vid detta tillfälle
hade sålunda två mätningar av nyckeltal genomförts och det var variationer mellan kommuner och över tid som var svåra att tolka och utan något tydligt mönster.
Ett antal olika synpunkter framfördes för att kunna förklara variationerna. En sammanställning av dessa synpunkter redovisas nedan.
Orsaker till skillnader vad gäller besök
Många patienter tillkom p.g.a. de praktiska anvisningarna (patienter som kan gå
till vårdcentralen men där kommunens hemsjukvård delegerar hemtjänstens personal). Dessa patienter innebär färre besök i allmänhet men för vissa patientgrupper kan det även bli många besök.
En ökning kan bero på hur tröskelprincipen tolkas. Kommunerna är ej helt överens
med regionen/primärvården av tolkningen, t.ex. vad gäller akuta hembesök. Det
är också oklart om läkemedelsansvaret var med i den första mätningen 2014. Linköping uppfattar att man har ett stort avsteg från tröskelprincipen. HSV och personlig omvårdnad, överlämnande av läkemedel då hemsjukvårdens personal fick
göra detta. Om patienten behöver ssk så går dom till VC för t.ex. såromläggning.
Personlig assistens uppfattas också ha ökat. Detta har medfört stora avsteg från
tröskelprincipen utifrån de praktiska anvisningarna.
Kommunerna beskriver en osäkerhet om hur besök har registrerats om två personal har genomfört besöket tillsammans, ibland har det registrerats som ett och
ibland som två besök. Norrköping redovisade 2014 planerade besök men övergick
senare till att det är debiterade besök och de debiterade besöken är färre än de
planerade. Inom hemtjänstens ram har man inte alltid registrerat det som ett HSVbesök. Innan skatteväxlingen kunde ssk och läkare ta ett ”korridorbeslut” om
läkarbesök nu blir det oftast ett akut hemsjukvårdsbesök.
Hemsjukvården organiseras olika i kommunerna. Finns usk i hemsjukvårdsorganisationen så genererar det fler hemsjukvårdsbesök, annars delegeras hemtjänstens personal och insatsen utförs inom hemsjukvårdens ram.
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Orsaker till skillnader vad gäller patienter
Rutinerna för registrering har varierat i de olika kommunerna, vilket har lett till
både under- och överrapportering. T.ex. kan man ha gjort dubbelräkning 2014
men ej 2015. En annan felkälla kan vara att man började debitera i april 2014 men
var dåliga på att registrera under våren 2014, vilket ger för låga siffror för det året.
I en kommun har man ändrat rutin från 2014 till 2015. Första gången kunde patienter dubbelräknas men nu registreras varje patient som en unik individ, vilket
förklarar minskningen. Man har nu lagt in nya kategorier i Treserva för olika besök, t.ex. demens, läkemedelshantering, etc. Många patienter kommer ej med
p.g.a. att de är registrerade som patienter men ej fått något besök under den aktuella perioden.
Varje mätning är en ögonblicksbild! Det kan vara en månad då man hanterade
eller inte hanterade signeringslistor. En kontaktperson beskriver att man gör listor
för flera månader i taget och då kanske en specifik månad inte är representativ.
Det finns en risk för dubbelregistrering om en patient har både rehab och somatisk
vård och att patienten då registreras på två ställen. Bedömningen är ändå att det
är relativt få som har flera insatser.
Kan vara problem att avsluta hemsjukvårdsärenden då man förbättras. Det finns
ibland önskemål från VC att man skall vara ”Vilande” hemsjukvårdspatient.
Antal besök och patienter oktober 2016
Mot bakgrund av ovanstående och i dialog med kontaktpersonerna har vi i och med
insamlingen av nyckeltal för hösten 2016 försökt säkerställa att det är tydligt hur man:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definierar ett besök
Hur man bokför akuta besök
Hur besök organiseras i samarbete med hemtjänsten
Hur man avslutar patient
Om det kan ske dubbelräkning av patienter
Vilken information man kan få fram i debiteringssystem
Hur man räknar vid delegering
Hur man räknar besök vid demensutredning
Signeringslistor

Detta innebär att frågor tillkommit om hur många besök och patienter som hemsjukvården delegerat till hemtjänstens personal att dela dosett eller lämna över
dosdispenserande läkemedel samt förtydligande att ett besök gäller ett besökstillfälle, även om det är två personal som genomför besöket. Vidare har en fråga om
hur många patienter som har hemsjukvård men inte hemtjänst eller personlig om-
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vårdnad tillkommit. Samtliga kontaktpersoner som lämnat information till uppföljningen har fått möjlighet att kommentera och att rätta eventuella fel och de
uppgifter som redovisas nedan har godkänts av kontaktpersonerna. I tabell 5.2
nedan redovisas antalet besök för patienter som var inskrivna i hemsjukvården för
respektive kommun för mättillfället oktober 2016.
Tabell 5.2. Antal besök och patienter för somatisk hemsjukvård för oktober 2016.
Somatisk hemsjukvård oktober 2016
Kommun
Andel
Antal
Antal Besök per
Antal
delegerade
besök patienter patient
delegerade
(%)
207
45
4,60
25
67
Boxholm
508
360
1,41
160
44
Finspång
322
90
3,58
53
59
Kinda
4747
684
6,94
103
15
Linköping
1484
163
9,10
73
45
Mjölby
1369
659
2,08
161
24
Motala
6682
843
7,93
374
44
Norrköping
622
268
2,32
22
33
Söderköping
181
95
1,91
36
38
Vadstena
392
90
4,36
55
61
Valdemarsvik
220
63
3,49
33
52
Ydre
273
57
4,79
35
61
Åtvidaberg
130
41
3,17
34
83
Ödeshög
17137
2294
4,96
1164
48
Totalt

Trots att antalet besök och patienter grovt sett korrelerar med storleken på kommunerna så är variationerna betydande. Detta visar sig inte minst om man beräknar antalet besök per patient för den studerade månaden. Genomsnittet är 4,96
besök per patient för oktober 2016 men med en variation för de olika kommunerna
från 1,41 till 9,10. En trolig tolkning är att man arbetar mycket olika i kommunerna, dvs. man har olika praxis för hur många besök en patient inom den somatiska hemsjukvården får, oberoende av hur man delegerar till hemtjänsten.
Inför skatteväxlingen och hemsjukvårdsreformen genomfördes en beräkning av
antalet hembesök som genomfördes av landstinget år 2011 i kommunerna. I tabell
5.3 nedan redovisas en uppskattning av antalet hembesök för en genomsnittlig
månad för år 2011, antalet besök av HSV oktober 2016 samt differensen mellan
dessa båda mättillfällen.11

11

För att kunna få jämförbara siffror för år 2011 och 2016 har totalsumman för antalet hembesök för år 2011 dividerats med 12. Detta på grund av att vi i insamlingen av nyckeltal enbart har värden för den månad då insamlingen av genomfördes. En möjlig felkälla är givetvis att den månad som valts inte är representativ för en
genomsnittlig månad under året, och då kunna ge en felaktig bild vid jämförelsen med en genomsnittlig månad
för 2011.
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Tabell 5.3 Antalet hembesök utförda av sjukvården för en genomsnittlig månad 2011, för oktober 2016
samt differens(minus innebär en minskning).
Kommun
Hembesök en
Hembesök
Differens
genomsnittlig oktober 2016
månad 2011
356
207
-149
Boxholm
1303
508
-795
Finspång
660
322
-338
Kinda
5257
4747
-510
Linköping
686
1484
+798
Mjölby
1191
1369
+178
Motala
7553
6682
-871
Norrköping
615
622
+7
Söderköping
300
181
-119
Vadstena
463
392
-71
Valdemarsvik
168
220
+52
Ydre
870
273
-597
Åtvidaberg
339
130
-209
Ödeshög
19761
17137
-2624
Totalt

Antalet hembesök minskar från en genomsnittlig månad år 2011 till oktober 2016
med 2624, dvs. cirka 13 procent. Alla kommuner utom tre redovisar en minskning. För en kommun är ökningen ganska stor, nämligen för Mjölby där ökningen
av antal besök motsvarar 116 procent. För Motala är ökningen 15 procent och för
Söderköping cirka 1 procent. Man kan notera att Mjölby också är den kommun
som har det högsta antalet besök per patientför oktober 2016. För övrigt är det
svårt att se något tydligt mönster.
Vid mätningen hösten 2016 tillfrågades också respondenterna om hur många patienter av de som hade somatisk hemsjukvård som inte har hemtjänst eller personlig omvårdnad, vilket redovisas i tabellen nedan.
Tabell 5.4. Antalet patienter med somatisk hemsjukvård som inte har hemtjänst/personlig omvårdnad.
Somatisk hemsjukvård oktober 2016
Kommun
Patienter Patienter som har HSV Patienter som har HSV
men ej hemtjänst (n)
men ej hemtjänst (procent)
45
7
16
Boxholm
360
17
5
Finspång
90
7
8
Kinda
684
169
25
Linköping
163
7
4
Mjölby
659
145
,22
Motala
843
103
,12
Norrköping
268
Söderköping
95
3
3
Vadstena
90
5
6
Valdemarsvik
63
19
30
Ydre
57
7
13
Åtvidaberg
41
3
7
Ödeshög
3458
492
14
Totalt
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Andelen patienter med somatisk hemsjukvård som inte har hemtjänst eller personlig omvårdnad varierar mellan de olika kommunerna, från några enstaka procent till 30 procent. För hela undersökningsgruppen är andelen 14 procent. Det är
olika insatser som genomförs av hemsjukvården för dessa patienter:
•
•

•
•
•

Provtagning
Uppdrag som LAH hade innan som: blodtransfusioner, RPN (= iv-dropp
med näringstillförsel), antibiotikadropp, kort och lång smärtlindring med
läkemedelspump, sondmatning
Enstaka hembesök för bedömning som t.ex. VC eller 1177 påkallar
Såromläggning eller annan behandling efter operation där det t.ex. inte
är lämpligt på grund av infektion att patienten tas till VC
Insulingivning i de fall inte hemtjänst kan delegeras

Vad gäller de patienter som har hemsjukvård men inte hemtjänst så kan antalet
besök per patient variera mycket beroende på orsak och geografiska avstånd, samverkan med läkare etc. Det är också vanligt att dessa patienter kan ha anhörigvård.
Kontaktpersonerna beskriver att manuell hantering behövs för att ta fram denna
statistik även om man har system. Merparten av dessa patienter har tillfälliga/kortvariga insatser. Men om insatserna sker över längre tid innebär reformen ökade
kostnader för den enskilde.

5.3 Rehabiliterande hemsjukvård
Vad gäller rehabiliterande hemsjukvård så är antalet besök och patienter betydligt
lägre än vad som är fallet för somatisk hemsjukvård. Överlag uppfattas också siffrorna om Rehab som mer tillförlitliga och tröskelregeln också som enklare att
följa för rehab jämfört med somatisk vård. Dock kan det vara osäkert hur besök
registrerats om två personal varit tillsammans då det ibland har registrerats som
ett och ibland som två besök. Denna felkälla ska dock ha eliminerats vad gäller
mätningen hösten 2016. Inom rehab uppfattas det också som lättare att avsluta
patienter än vad som gäller för somatisk vård. Det kan vara en positiv utveckling
för rehab och patienten blir bättre och ärendet kan avslutas. Däremot är det inte
alltid man vill ha rehab på annat sätt än i hemmet.
Linköping gjorde i hög utsträckning besök för rehab i hemmet även på korttidsboende, vilket ökade antalet besök. Det är stor skillnad mellan Norrköping och
Linköping. Gränsdragning mellan specialiserad rehabilitering och kommunernas
åtagande kan vara ett problem. I tabell 5.5 nedan redovisas nyckeltalen för de
olika kommunerna för de tre mätningarna.
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Tabell 5.5. Antal besök och patienter för rehabiliterande hemsjukvård för mätningarna september
2014, oktober 2015 och oktober 2016.
Rehabiliterande hemsjukvård
September 2014
Oktober 2015
Oktober 2016
Kommun
Besök Pati- Besök/
Besök Pati- Besök/ Besök Pati- Besök/
enter patient
enter patient
enter patient
29
25
1,16
36
19
1,89
24
50
,48
Boxholm
71
0
75
62
1,21
72
96
,75
Finspång
35
50
,70
57
0
41
29
1,41
Kinda
870
277
3,14
521
284
1,83
260
400
,65
Linköping
121
40
3,03
119
47
2,53
76
150
,51
Mjölby
268
508
,53
298
242
1,23
191
465
,41
Motala
617
324
1,90
253
171
1,48
371
262
1,42
Norrköping
72
39
1,85
59
33
1,79
208
90
2,31
Söderköping
43
19
2,26
0
49
,00
11
66
,17
Vadstena
70
30
2,33
95
33
2,88
28
47
,60
Valdemarsvik
11
11
1,00
104
34
3,06
49
51
,96
Ydre
56
35
1,60
0
0
57
81
,70
Åtvidaberg
31
23
1,35
42
24
1,75
18
30
,60
Ödeshög
2294 1381
1,74
1659
998
1,79
1406 1817
0,84
Totalt

Över tid har antalet besök minskat, från 2 294 för september 2014 till 1 659 för
oktober 2015 och slutligen 1 406 för oktober 2016. Antalet patienter visar dock
ett annat mönster och med 1 381 patienter den första mätningen, en minskning till
998 för den andra mätningen, och en ökning till 1 817 patienter den sista mätningen. Detta innebär att antalet besök per patient minskar över tid.
Vid mätningen hösten 2016 tillfrågades respondenterna också om att uppskatta
andelen av de patienter som får rehabiliterande hemsjukvård som även har somatisk eller psykiatrisk vård. I tabell 5.6 nedan anges detta.
Tabell 5.6. Hur många av de som har rehabiliterande hemsjukvård har även somatisk/psykiatrisk
hemsjukvård i oktober 2016?
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
x
Boxholm
x
Finspång
x
Kinda
x
Linköping
x
Mjölby
x
Motala
x
Norrköping
x
Söderköping
x
Vadstena
x
Valdemarsvik
x
Ydre
x
Åtvidaberg
x
Ödeshög
3
2
4
3
1
Totalt
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Medianvärdet för samtliga kommuner är att 40 – 60 procent av patienterna med
rehabiliterande hemsjukvård även har somatisk/psykiatrisk vård. Men spridningen mellan kommuner är stor. I rehabiliterande hemsjukvård ingår hjälpmedelsförskrivning. Kommunerna ansvarar för detta även om den enskilde kan gå
till VC (undantag från tröskelprincipen), vilket förklarar det relativt låga sambandet mellan hemtjänst och rehab.

5.4 Demensutredningar
Vad gäller demensutredningar så uppfattas det också vara säkrare än för somatisk
vård. Men även för dessa patienter har det också varit otydligt vid registreringen.
T.ex. generar ibland en utredning två besök och ibland görs besök av både AT och
ssk och kan då registreras som antingen ett eller två besök. Här har kommunerna
gjort olika. Denna felkälla ska dock ha eliminerats vad gäller mätningen hösten
2016. Gruppen av kontaktpersoner beskriver att det också är skillnad mellan olika
VC och att det beror på remissen hur många besök det kan bli. Om en VC har en
fast läkare eller ej kan påverka. En kommun beskriver att det har varierat och en
anledning är att man fick mera resurser för att få bort kön under 2015. Gruppen
konstaterar att efterfrågan på demensutredningar har ökat rent generellt och antas
fortsätta att öka. I tabell 5.7 nedan redovisas antal besök och patienter för de tre
mättillfällena.
Tabell 5.7. Antal besök och patienter för demensutredningar för mätningarna september 2014, oktober 2015 och oktober 2016.
Demensutredningar
September 2014
Oktober 2015
Oktober 2016
Besök Patien- Besök/ Besök Pati- Besök/ Besök PatiBesök/
ter
patient
enter patient
enter patient
6
6
1,00
2
1
2,00
3
1
3,00
Boxholm
3
8
8
1,00
6
6
1,00
Finspång
0
0
,00
39
15
2,60
1
1
1,00
Kinda
84
52
1,62
63
30
2,10
66
48
1,38
Linköping
18
9
2,00
16
10
1,60
11
11
1,00
Mjölby
20
21
,95
34
34
1,00
17
17
1,00
Motala
0
0
33
33
1,00
40
40
1,00
Norrköping
4
4
1,00
9
9
1,00
7
7
1,00
Söderköping
1
35
,03
7
7
1,00
5
5
1,00
Vadstena
0
0
,00
6
6
1,00
5
4
1,25
Valdemarsvik
2
2
1,00
6
3
2,00
2
2
1,00
Ydre
9
9
1,00
0
0
,00
3
3
1,00
Åtvidaberg
3
3
1,00
5
5
1,00
2
2
1,00
Ödeshög
150
141
0,87
228
161
1,33
168
147
1,20
Totalt

Antalet demensutredningar vad gäller besök och patienter är betydligt färre än för både
somatisk och rehabiliterande hemsjukvård. I denna kategori är variationen måttlig över
tid. Vanligen genomförs ett, eller i undantag två, besök per patient. I september 2014
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genomfördes totalt 150 besök hos 141 patienter. För den andra mätningen är motsvarande siffror 228 besök hos 161 patienter och för den tredje mätningen 168 besök hos
147 patienter. Vid första mätningen skiljer det en del mellan kommunerna, vilket kan
förklaras av att det tog tid att komma igång efter växlingen samt att det fanns olika
rutiner, t.ex. om ett besök med två personal registrerades som ett eller två besök. Över
tid har skillnaderna mellan kommunerna jämnats ut.
Vid mätningen hösten 2016 fick respondenterna även svara på frågan om andelen av
de patienter för vilka man gjorde en demensutredning som även hade annan kommunal hemsjukvård samt hemtjänst. I tabellerna nedan redovisas utfallet för dessa frågor.
Tabell 5.8. Hur många av de som ni gjorde demensutredning hos hade även annan kommunal hemsjukvård i oktober 2016?
0-20%
20-40%
40-60% 60-80% 80-100%
x
Boxholm
x
Finspång
x
Kinda
x
Linköping
x
Mjölby
x
Motala
x
Norrköping
x
Söderköping
x
Vadstena
x
Valdemarsvik
x
Ydre
x
Åtvidaberg
x
Ödeshög
5
5
3
0
0
Totalt

Medianvärdet för att de som fått en demensutredning även har annan kommunal
hemsjukvård är 20 – 40 procent.
Tabell 5.9. Hur många av de som ni gjorde demensutredning hos hade hemtjänst i oktober 2016?
0-20%
20-40%
40-60% 60-80% 80-100%
x
Boxholm
x
Finspång
x
Kinda
x
Linköping
x
Mjölby
x
Motala
x
Norrköping
x
Söderköping
x
Vadstena
x
Valdemarsvik
x
Ydre
x
Åtvidaberg
x
Ödeshög
4
2
4
2
1
Totalt
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Medianvärdet för att de som fått en demensutredning även har hemtjänst är också
20 – 40 procent, men här är spridningen större än för förra frågan.

5.5 Psykiatri
Även för psykiatrin uppfattas det som enklare att registrera patienter och besök
jämfört med för somatisk vård. Dels är det relativt få patienter och besök och dels
var överföringen mycket långsam för psykpatienter. Att t.ex. göra en SIP tillsammans med patienten först tar tid. För dessa patienter finns också skillnader mellan
olika delar inom regionen.
Antalet besök och patienter är ungefär lika många som för demensutredningar
men uppvisar en svag ökning över tid. I tabell 5.10 nedan redovisas nyckeltal för
denna kategori.
Tabell 5.10. Antal besök och patienter för psykiatrisk hemsjukvård för mätningarna september 2014,
oktober 2015 och oktober 2016.
Psykiatri
September 2014
Oktober 2015
Oktober 2016
Besök Pati- Besök/
Besök PatiBesök
Besök Pati- Besök/
enter patient
enter /patient
enter patient
5
1
5,00
3
8
,38
32
7
4,57
Boxholm
69
76
18
4,22
38
19
2,00
Finspång
2
1
2,00
24
13
1,85
23
12
1,92
Kinda
37
15
2,47
81
33
2,45
70
34
2,06
Linköping
20
15
1,33
24
15
1,60
31
16
1,94
Mjölby
32
13
2,46
102
40
2,55
128
46
2,78
Motala
124
48
2,58
147
48
3,06
198
58
3,41
Norrköping
31
7
4,43
42
11
3,82
31
14
2,21
Söderköping
0
1
,00
15
17
,88
7
31
,23
Vadstena
72
6
12,00
45
14
3,21
29
13
2,23
Valdemarsvik
0
0
,00
0
1
,00
0
0
,00
Ydre
0
0
,00
12
6
2,00
26
Åtvidaberg
14
4
3,50
12
10
1,20
4
7
,57
Ödeshög
406
111
2,98
583
234
2,09
591
283
1,99
Totalt

I september 2014 genomfördes 406 besök hos 111 patienter. I oktober 2015 var
motsvarande siffror 583 besök hos 234 patienter och för oktober 2016 var det 591
besök hos 283 patienter. Antalet besök per patient visar en minskning. De stora
variationerna mellan kommuner kan förklaras av att enstaka patienter under vissa
perioder kan kräva många besök medan under andra perioder inte behöva lika
mycket stöd. I denna kategori kan alltså enstaka patienter påverka bilden i hög grad.
Även vad gäller psykiatrisk hemtjänst så fick respondenterna vid mätningen hösten 2016 frågan om andelen patienter som även hade somatisk eller rehabiliterande hemsjukvård, vilket redovisas i tabellen nedan.
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Tabell 5.11. Hur många av de som har psykiatrisk hemsjukvård har även somatisk eller rehabiliterande
hemsjukvård i oktober 2016?
0-20%
20-40%
40-60% 60-80% 80-100%
x
Boxholm
x
Finspång
x
Kinda
x
Linköping
x
Mjölby
x
Motala
x
Norrköping
Söderköping
x
Vadstena
Valdemarsvik x
Ydre
x
Åtvidaberg
x
Ödeshög
7
2
0
2
0
Totalt

Medianen för hela undersökningsgruppen är 0 – 20 procent, dvs. för denna kategori är
det relativt ovanligt att också ha annan hemsjukvård.

5.6 Sammanfattning
En genomgående ambition i uppföljningen har varit att kunna samla in säker information. Detta har inneburit en utmaning främst vad gäller nyckeltalen för antal besök
och patienter, och då speciellt vad gäller somatisk hemsjukvård. De stora variationerna
som vi sett i materialet över tid och mellan kommuner har erbjudit en utmaning. Trots
våra försök att förfina frågorna så kvarstår en betydande osäkerhet i mätningen av
dessa nyckeltal. Mot den bakgrunden har vi genomgående haft dialog med de kommunrepresentanter som lämnat informationen för att de ska få möjlighet att validera
de uppgifter de lämnat men också i seminarieform kunna diskutera utfallet. Respondenterna i kommunerna har huvudsakligen samlat in information från verksamhetssystem/-statistik, men även i viss mån genom att göra kvalificerade uppskattningar.
Somatisk hemsjukvård
Vad gäller somatisk hemsjukvård så genomfördes i oktober 2016 totalt 17 137 besök
till 2 294 patienter. Detta innebär ett genomsnitt på 4,96 besök per patient för den studerade månaden. Men de olika kommunerna uppvisar en betydande variation, nämligen från 1,41 till 9,10 besök per patient och månad. Respondenterna har också fått
ange hur många besök och patienter som delegerats till hemtjänstens personal, t.ex. att
dela dosett, och andelen delegerade är i genomsnitt 48 procent, med en variation från
15 till 67 procent.
I en jämförelse med antalet hembesök en månad 2011, som sjukvården genomförde
inför skatteväxlingen, och oktober 2016 kan konstateras att besöken minskar med
cirka 13 procent. Även i detta fall så föreligger en stor variation mellan kommunerna
då de flesta kommuner redovisar en minskning och några kommuner redovisas mycket
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stor eller relativt stor ökning. Den kommun som redovisar den största ökningen är
också den som har högst antal besök per patient, men för övrigt syns inte något tydligt
mönster.
Antalet patienter som har somatisk hemsjukvård men som inte har hemtjänst utgör
totalt sett 14 procent, med en variation mellan 3 och 30 procent. De insatser som dessa
patienter kan få kan vara provtagning, blodtransfusioner, såromläggning som inte bör
göras på VC p.g.a. infektionsrisk etc.
Rehabiliterande hemsjukvård
Antalet besök minskar, från 2 294 för september 2014 till 1 659 för oktober 2015 och
slutligen till 1 406 för oktober 2016. Antalet patienter visar dock ett annat mönster och
med 1 381 patienter den första mätningen, en minskning till 998 för den andra mätningen, och en ökning till 1 817 patienter den sista mätningen. Detta innebär att antalet
besök per patient minskar över tid och varierar över de tre mätningarna från 1,74 till
1,79 och slutligen 0.84. I genomsnitt har mellan 40 – 60 procent av patienterna med
rehabiliterande hemsjukvård även annan somatisk/psykiatrisk hemsjukvård.
Demensutredningar
I denna kategori är variationen måttlig över tid. Vanligen genomförs ett, eller i undantag två, besök per patient. I september 2014 genomfördes totalt 150 besök hos 141
patienter. För den andra mätningen är motsvarande siffror 228 besök hos 161 patienter
och för den tredje mätningen 168 besök hos 147 patienter. Vid första mätningen skiljer
det en del mellan kommunerna, vilket kan förklaras av att det tog tid att komma igång
efter växlingen samt att det fanns olika rutiner, t.ex. om ett besök med två personal
registrerades som ett eller två besök. Över tid har skillnaderna mellan kommunerna
jämnats ut. I genomsnitt genomfördes 1,20 besök per patient och månad. I genomsnitt
har mellan 20 – 40 procent av de patienter som fick demensutredning annan hemsjukvård eller hemtjänst.
Psykiatri
För psykiatrin uppfattas det som enklare att registrera patienter och besök, dels är det
relativt få patienter och besök och dels var överföringen mycket långsam för psykpatienter. Antalet besök och patienter är ungefär lika många som för demensutredningar
men uppvisar en svag ökning över tid. I september 2014 genomfördes 406 besök hos
111 patienter. I oktober 2015 var motsvarande siffror 583 besök hos 234 patienter och
för oktober 2016 var det 591 besök hos 283 patienter. Detta innebär en minskning över
tid, från 2,98 till 2,09 och slutligen 1,99 för oktober 2016. De stora variationerna mellan kommuner kan förklaras av att enstaka patienter under vissa perioder kan kräva
många besök medan under andra perioder inte behöva lika mycket stöd. I denna kategori kan alltså enstaka patienter påverka bilden i hög grad. I genomsnitt 0 – 20 procent
av patienterna även hade somatisk eller rehabiliterande hemsjukvård.
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6. KOMMENTARER FRÅN KOMMUNERNA OCH
REGIONEN PÅ DEN GENOMFÖRDA
UPPFÖLJNINGEN
I detta avslutande avsnitt redovisas synpunkter från kommunerna på den genomförda uppföljningen. Den 17 mars 2017 redovisade FoU-centrum huvudresultat för
LGVO12 i och med att uppföljningen avslutas. LGVO gav då utvärderarna uppdraget att ge varje kommun och regionen möjlighet att få tillföra en egen slutsats av
utförda uppföljningar. Mot den bakgrunden fick kommunrepresentanterna och regionen en sammanställning av slutsatser från uppföljningen vad gäller: Baslinjemätning, Läkaravtalet, Patientuppföljningen samt Nyckeltal vad gäller besök och patienter. Vidare uppmanades representanterna att svara på två frågor, nämligen:
1. Vilka positiva respektive negativa effekter har ni i er organisation sett

utifrån reformen avseende gränsdragning, ekonomi, samverkan mellan
huvudmän etc.?
2. Finns behov av länsövergripande regelbunden uppföljning?

I det följande redovisas sammanställningar av svaren på frågorna samt sammanfattningar av de svar som inkommit. I tabellen nedan redovisas en kondenserad
sammanställning av svaren på den första frågan.

12

LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg). LGVO utgör tjänstemannadelen i den regionala samverkans- och stödstrukturen.

59

Tabell 6.1. Kommunrepresentanternas svar på frågan vilka positiva respektive negativa effekter de sett i
sin organisation utifrån reformen avseende gränsdragning, ekonomi, samverkan mellan huvudmän etc.
Upplevda effekter av hemsjukvårdsreformen
Kommun

Kommunens ekonomi

Samverkan kommun och
region

Boxholm

Samverkan hemsjukvård
och hemtjänst
+

+

+

Praktiska
anvisningar,
tröskelprincipen
-

Övriga kommentarer

Finspång

+

-

-

-

Kinda

+

-

+

-

Linköping

Ej svar

-

+

-

Motala

+

OK

+

+

Norrköping

-

Ej svar

+

-

Söderköping

+

-

+

-

Vadstena (ej
svar)
Valdemarsvik

Ej svar

Ej svar

+

-

Ydre

+/-

-

+

-

Åtvidaberg

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Ödeshög

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Regionen

Ej svar

Ej svar

+

+/-

Viktigt att tröskelprincipen
inte tolkas för bokstavligt.

Totalt

Övervägande positivt/ej
svar

Övervägande negativt/ej
svar

Övervägande positivt

Övervägande negativt

Flera påpekar att utvecklingen
innebär ökade krav på HSL.

Positivt för medborgarna.
Samhällsutvecklingen innebär
ökning av HSL.
Mer vård i hemmet medför ökning av HSL.
Hemsjukvårdspatienten är inte
samma som tidigare patient.
Tröskelprincipen uppfattas
som mindre ”generös”.
Fler patienter och besök än vad
som beräknades inför skatteväxlingen. Läkartillgången påverkar HSL.

Mjölby (ej
svar)
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Utvecklingen innebär tidigare
utskrivning från slutenvården
och ökad belastning på HSL.
Förändringar i utskrivning från
slutenvård påverkar.
Samverkan utvecklas men problem kvarstår. Koppling till
läkarbemanning viktigt.

Underlaget till skatteväxlingen
gjordes på ett begränsat underlag, med ett annat regelverk
och organisering.
Antal ärenden har exploderat
och påverkar behov av personal och hjälpmedel.
Inga synpunkter på uppföljningen.
Påpekar stora problem med
uppföljningen.

Samverkan hemsjukvård och hemtjänst
I de kommentarer som tar upp konsekvenserna av hemsjukvårdsreformen på samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst så överväger de positiva uppfattningarna. Samarbetet mellan olika professioner runt patienten har underlättats av att
personalen har samma arbetsgivare och arbetar efter samma värdegrund och mål.
Även personalens fysiska placering och möjligheter att träffas framhålls som positivt. Denna uppfattning är tydligast i svaren från mindre och medelstora kommuner och berörs ej explicit i svaren från de större. I kommentarerna från Norrköping framgår att man ännu inte sett några större positiva effekter för brukare/patienter eftersom det varit svårt att kunna få samordningsvinster mellan hemtjänst
och hemsjukvård. Vissa problem, som dock ej helt kan tillskrivas brister i samverkan, gäller psykiatri (Boxholm), specialistsjuksköterskor (Kisa). I svaren från
Ydre framgår att kvaliteten på samverkan varierar och är beroende på personkontakter och organisering.
Ekonomiska aspekter
De kommentarer som berör ekonomiska konsekvenser av hemsjukvårdsreformen
är överlag negativa (Finspång, Kinda, Linköping, Söderköping, Ydre). Några påpekar att det blivit fler besök och patienter än beräknat, men också på en generell
utveckling som innebär att mera vård ska eller kommer att utföras i hemmet vilket
medför att skatteväxlingen på sikt inte kommer att vara hållbar. Någon kommentar
gäller också att ekonomin är kopplad till svårigheter att bemanna hemsjukvårdsenheten vilket inneburit nyttjande av bemanningssjuksköterskor (Linköping).
Samverkan mellan kommun och region
Vad gäller samverkan mellan personal från kommunen och regionen så är det en
klar övervikt av positiva kommentarer. Ofta beskrivs detta i form av att man utvecklat eller redan haft strukturer för att mötas och kunna diskutera och uppnå
samsyn (Boxholm, Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Söderköping, Ydre,
Regionen). Samverkan beskrivs ske vad gäller LAH, enskilda VC, organiserade
uppföljningsmöten, arbete med SIP, och inom rehab och psykiatri. Men det finns
även kommentarer som tar upp problem, t.ex. vad gäller att tillgången till läkare
är en förutsättning för att kommunens HSL ska kunna ta sitt ansvar (Linköping),
omsättning på personal (Norrköping), komplicerade fall där flera yrkeskompetenser är involverade (Ydre).
Praktiska anvisningar och tillämpning av tröskelprincipen
I kommentarerna från kommunerna är det en aspekt som där utfallet är tydligt
negativt och det gäller de praktiska anvisningarna och tillämpningen av tröskelprincipen. Av de 11 svar som kommit in från kommunerna så är 8 negativa, 1
positiv och 2 tar inte upp aspekten explicit. Svårigheten kan ha att göra med gränsdragning i vissa ärenden, alltså om patienten tillhör hemsjukvården eller regionen
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(Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ydre). Någon kommun är utförligare i sina kommentarer och beskriver på
vilket sätt de praktiska anvisningarna är problematiska (Valdemarsvik). Det kan
gälla att ”patientens väg” beskrivs olika på olika ställen i de praktiska anvisningarna, personer i ordinärt boende som inte kan ansvara för sin läkemedelshantering
och som inte beskrivs i avtalet, problem med kommunikation vad gäller insatser
med specialistrehabilitering eller kommunikation och dokumentation när olika yrkesgrupper ska ta fram SIP eller andra vårdplaner, samt det juridiska förhållandet
mellan avtalet om hemsjukvård och de praktiska anvisningarna. Kommentarerna
från Motala är överlag positiva vad gäller tröskelprincipen, men i denna kommun
beskrivs också samverkan med VC som god och denna samverkan var i hög grad
redan etablerad då reformen genomfördes. Regionens kommentarer är mera neutrala och innebär att tröskelprincipen inte ska tolkas bokstavligt utan alltid göras
i relation till respektive patients allmänna tillstånd och i relation till den påfrestning ett besök på VC skulle innebära. Regionen beskriver också att samverkan
mellan huvudmännen stärkts rent generellt i och med reformen och att det nu finns
en länsövergripande samverkansstruktur.
Synpunkter på behov av länsövergripande regelbunden uppföljning
I tabellen nedan redovisas representanternas svar på den andra frågan.
Tabell 6.2. Kommunrepresentanternas svar på frågan om det finns behov av länsövergripande regelbunden uppföljning.
Kommun
Kommentarer och synpunkter på uppföljning och framtid
Boxholm

Positiva till gemensam uppföljning. Viktigt att det prioritera gemensamt utvecklingsarbete gällande sjukvård i hemmet.

Finspång

Negativa till gemensam uppföljning p.g.a. olika förutsättningar i kommunerna.
Önskar uppföljning om hur hemsjukvårdsavtalet fungerar i praktiken.

Kinda

Positiva till gemensam uppföljning. Ser behov av länsgemensamt arbete för
samsyn om jämlik vård, t.ex. nätverk för chefer och koordination. Små kommuner riskerar att blir ensamma med komplexa sjukvårdsfrågor.
Tveksamma till gemensam uppföljning. Viktigt att uppföljningar leder till analys och åtgärdsarbete. Önskar mera verksamhetsnära samverkan mellan huvudmän för personcentrerad vård, patientsäkerhet, trygghet och effektivare utnyttjande av resurser.

Linköping

Mjölby
(ej svar)
Motala

Norrköping

Positiva till årlig uppföljning. Värdefullt med enkät/intervjuer med patienter
enligt modellen från 2015.

Länsgemensam uppföljning har medfört att man utvecklat statistiken, hur man
räknar patienter och besök och även utveckling över tid. Detta tolkas som att
man är positiva till gemensam uppföljning. Relatera statistik till befolkning.
Kartlägg skillnader i arbetssätt/organisation. Kvalitativ uppföljning med fokus
på gränsdragningsproblematik.
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Söderköping

Vadstena
(ej svar)
Valdemarsvik

Ydre

Positiva till regelbundna uppföljningar för att belysa likheter/olikheter mellan
kommunerna och för att få ett omvärldsperspektiv och att motverka skapande
av lokal ”praxis”.

Både positiva och negativa aspekter av länsgemensam uppföljning. Problematiskt då kommunerna är så olika organiserade, har olika verksamhetssystem etc.
En möjlighet är att ha mera avgränsade uppföljningar inom vissa områden, t.ex.
demens och psykiatri.
Länsövergripande samverkan bör följas upp gemensamt. Inriktning på uppföljning beror på flera faktorer.

Åtvidaberg

Har inga synpunkter på uppföljningen.

Ödeshög

Påpekar stora problem att få trovärdighet/likvärdighet i uppföljningen p.g.a.
olika registrering, organisering, förutsättningar etc. i kommunerna.

Regionen

Ser positivt på länsgemensam uppföljning på vissa delar inom hemsjukvården
som funnits vara utvecklingsområden, t.ex. rehab för strokepatienter, psykiatri,
läkarsamverkan. Dialog kring framtida utveckling viktigt.
Varierande uppfattningar om hur uppföljning bör genomföras i framtiden. 7
kommuner är positiva och 3 är negativa till någon form av gemensam uppföljning. Flera förslag på hur uppföljning kan utformas, t.ex. avgränsas mot vissa
områden, omfatta patienter eller göras mera kvalitativt. Viktigt att koppla uppföljning till lokala förutsättningar, organisering, arbetssätt etc.

Totalt

I svaren på den andra frågan, om det finns behov av en länsövergripande regelbunden uppföljning, är 7 svar positiva, 2 är både positiva och negativa och är 2
negativa. I kommentarerna finns dock flera förslag på hur uppföljningen kan utvecklas. Ingen nämner explicit att uppföljningen bör fokusera på nyckeltal. Däremot finns flera andra aspekter som kan utvecklas t.ex. genom att fokusera tydligare på vissa delar som demens, psykiatri, patienternas uppfattningar, fördjupa
genom mera kvalitativa metoder, eller fördjupa om gränsdragningsproblematik.
Gemensamt är dock att i framtida uppföljningar tydligt beakta det skillnader som
finns mellan kommunerna vad gäller lokala förutsättningar, organisering, arbetssätt, kommunstorlek etc. En annan aspekt som kan skönjas bakom svaren är att
utvecklingen över tid innebär att mera vård kommer att ske i hemmiljö, vilket
innebär ökade krav på hemsjukvården och påverkar förutsättningarna för samverkan för en personcentrerad vård.
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BILAGOR
Bilaga 1
2014-03-11

BASLINJEMÄTNING I UPPFÖLJNING AV
HEMSJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE

I OCH MED HEMSJUKVÅRDSREFORMEN SÅ FICK FOU-CENTRUM FÖR
VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE UPPDRAGET ATT FÖLJA UPP
REFORMEN. UPPFÖLJNINGEN OMFATTAR EN BASLINJEMÄTNING DIREKT
EFTER ATT REFORMEN GENOMFÖRTS. (DENNA UNDERSÖKNING) UPPGIFTSLÄMNARE I BASLINJEMÄTNINGEN ÄR SÄRSKILT UTSEDDA KONTAKTPERSONER I RESPEKTIVE KOMMUN.
TVÅ UPPFÖLJNINGAR KOMMER SEDAN ATT GENOMFÖRAS UNDER 2014,
EN I MAJ SAMT EN I NOVEMBER. ÅRLIGA UPPFÖLJNINGAR KOMMER
OCKSÅ ATT SKE UNDER 2015 OCH 2016. UPPGIFTSLÄMNARE I DESSA
MÄTNINGAR ÄR FRÄMST VERKSAMHETSCHEFER INOM KOMMUNERNA
OCH LANDSTINGET. BASLINJEMÄTNINGEN SAMT DE ANDRA MÄTNINGARNA KOMMER ATT KOMPLETTERAS MED UPPGIFTER INHÄMTADE
FRÅN OLIKA REGISTER.
ELISABETH VIMAN ÄR KONTAKTPERSON FÖR UPPFÖLJNINGEN PÅ FOUCENTRUM OCH BO DAVIDSSON ANSVARAR FÖR BEARBETNING OCH
SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATIONEN. DEN INFORMATION SOM
SAMLAS IN KOMMER ATT REDOVISAS FÖR DEN STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN OCH DÄREFTER ÅTERFÖRAS TILL VERKSAMHETERNA
SOM EN DEL AV DET GEMENSAMMA FÖRBÄTTRINGSARBETET.
DETTA FORMULÄR OMFATTAR BASLINJEMÄTNINGEN I UPPFÖLJNINGEN.
BESVARA FRÅGORNA OCH SKICKA SVAREN MED E-POST TILL BO
DAVIDSSON SENAST DEN 28 MARS.
OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR HÖR GÄRNA AV ER TILL:
Bo Davidsson, tel. 072 5289397, bo.davidsson@linkoping.se
Elisabeth Viman, tel. 013 207010, elisabeth.viman@linkoping.se
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Bakgrundsinformation
Datum
Kommun
Uppgiftslämnare
1. Hur många patienter beräknade ni skulle komma att överföras till kommunal vård i och med hemsjukvårdsreformen?
Antal
Somatisk hemsjukvård
Rehabiliterande hemsjukvård
Psykiatrisk hemsjukvård
Totalt
2. Hur många patienter övertog kommunen den 31 januari?
Antal
Somatisk hemsjukvård
Rehabiliterande hemsjukvård
Psykiatrisk hemsjukvård
Totalt
3. Vad gäller de patienter som övertagits till och med den 31 januari, uppskatta antalet av respektive patientgrupp
som hade andra kommunala insatser.
Antal
Somatisk hemsjukvård
Rehabiliterande hemsjukvård
Psykiatrisk hemsjukvård
Totalt
Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
4. Enligt avtalet skall respektive patient ha en vårdplan/rehabiliteringsplan/SIP (samordnad individuell plan).
Uppskatta hur många av respektive patientgrupp som hade en plan vid övergången den 20 januari.
Antal
Somatisk hemsjukvård
Rehabiliterande hemsjukvård
Psykiatrisk hemsjukvård
Totalt
Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
5. Vad gäller komplexiteten i behovsbilden hos de patienter som överförts i och med hemsjukvårdsreformen,
vilka är enligt din bedömning, de mest komplexa uppdragen ni har övertagit inom respektive patientgrupp? Ange
2-3 uppdrag per område.
Somatisk hemsjukvård
Rehabiliterande hemsjukvård
Psykiatrisk hemsjukvård
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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
Tröskelprincipen
1
2
fungerar dåligt

3

4

5

Tröskelprincipen
fungerar bra

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Tröskelprincipen
1
2
3
4
fungerar dåligt

5

Tröskelprincipen
fungerar bra

För psykiatrisk hemsjukvård skall vissa villkor enligt checklistan vara uppfyllda för att en patient skall vara aktuell för kommunal hemsjukvård.
c. Psykiatrisk hemsjukvård
Checklistan funge1
2
3
rar dåligt

4

5

Checklistan fungerar bra

Har Du några övriga kommentarer om hur tröskelprincipen/villkoren tillämpas efter att reformen genomförts?

7. Har samverkan mellan personal från landstinget och kommunens personal förändrats på något sätt efter reformen?
Samverkan har
1
2
3
4
5
Samverkan har ökat
minskat
Om samverkan har försämrats/förbättrats, beskriv kortfattat på vilket sätt:

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

Kommentarer:

Uppgifter avseende personal har samlats in på annat sätt. Vi vill därför bara ställa några frågor om detta.
9. Vad gäller personal, fanns det vakanser inom respektive yrkesgrupp 31 januari?
Yrkesgrupp
Nej
Ja
Skötare
Ssk
Dsk
Usk
AT
SG/FT
Annat
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10. Uppfattar Du att det varit problem med rekryteringen av personal i och med reformen?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Om det varit problem med rekrytering är det någon särskild personalgrupp som det varit problem med att rekrytera?
Ange personalgrupp

Frågorna 11 till och med 22 gäller läkarmedverkan i och med hemsjukvårdsreformen. Ange för respektive patientgrupp hur situationen var 31 januari 2014.
11. Har tillgängligheten fungerat vad gäller läkarmedverkan?
a. Somatisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

c. Psykiatrisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

4

Kommentarer:

12. Har kommunikationen fungerat mellan kommunens legitimerade personal och läkare?
a. Somatisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut
Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

c. Psykiatrisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

4

Kommentarer:
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13. Har läkares konsultativa stöd till kommunens legitimerade personal fungerat?
a. Somatisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

c. Psykiatrisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

4

Kommentarer:

14. Har läkemedelsgenomgångar genomförts i enlighet med länsgemensam rutin?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Ej aktuellt

Kommentarer:

15. Har läkemedelshanteringen fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

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

Ej aktuellt

Kommentarer:

Kommentarer:
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17. Har arbetet med samordnad vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband med utskrivning från
slutenvården fungerat?
a. Somatisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2

3

4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

c. Psykiatrisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

4

Kommentarer:

18. Har arbetat med vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i ordinärt boende fungerat?
a. Somatisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2

3

4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

b. Rehabiliterande hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

c. Psykiatrisk hemsjukvård
Nej, inte alls
1
2
3

5

Ja, absolut

Ej aktuellt

4

Kommentarer:

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

Kommentarer:
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20. Har informationsöverföring genom Meddix fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Ej aktuellt

Kommentarer:

21. Hur har vård-till-vård-telefon fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5

Ja, absolut

Ej aktuellt

Kommentarer:

22. Finns dokumentation om avvikelser? Gör om möjligt en uppskattning av antalet avvikelser. Finns avvikelser
både från kommunen till Landstinget och omvänt 28 februari?

23. Är det något som Du vill tillägga? Särskilda förutsättningar i din kommun som du vill belysa mm.
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Bilaga 2

2014-10-28

UPPFÖLJNING AV LÄKARAVTALET FÖR
HEMSJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE

I OCH MED HEMSJUKVÅRDSREFORMEN SÅ FICK FOU-CENTRUM FÖR
VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE UPPDRAGET ATT GÖRA EN UPPFÖLJNING AV REFORMEN. UPPFÖLJNINGEN OMFATTAR EN BASLINJEMÄTNING SOM GENOMFÖRDES VÅREN 2014, SAMT ÅRLIGA UPPFÖLJNINGAR PÅ VERKSAMHETSNIVÅ I FORM AV TVÅPARTSSAMTAL MELLAN
KOMMUNALA VERKSAMHETSCHEFER FÖR HEMSJUKVÅRD OCH VERKSAMHETSCHEF LANDSTING. BASLINJEMÄTNINGEN SAMT DE ANDRA UPPFÖLJINGARNA KOMPLETTERAS OCKSÅ MED UPPGIFTER INHÄMTADE
FRÅN OLIKA REGISTER.
ELISABETH VIMAN ÄR KONTAKTPERSON FÖR UPPFÖLJNINGEN PÅ FOUCENTRUM OCH BO DAVIDSSON ANSVARAR FÖR BEARBETNING OCH SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATIONEN. DEN INFORMATION SOM SAMLAS
IN KOMMER ATT REDOVISAS FÖR DEN STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN
OCH DÄREFTER ÅTERFÖRAS TILL VERKSAMHETERNA SOM EN DEL AV
DET GEMENSAMMA FÖRBÄTTRINGSARBETET.
DETTA FORMULÄR OMFATTAR DET FÖRSTA TVÅPARTSSAMTALET OCH
TÄCKER PERIODEN FRÅN 2014-01-20 TILL DET DATUM DÅ NI GENOMFÖRT
TVÅPARTSSAMTALET. BESVARA FRÅGORNA OCH SKICKA SVAREN MED
E-POST TILL ELISABETH VIMAN SENAST DEN 2014-12-01.
OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR HÖR GÄRNA AV ER TILL:
Bo Davidsson, tel. 072 5289397, bo.davidsson@linkoping.se
Elisabeth Viman, tel. 013 207010, elisabeth.viman@linkoping.se
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UPPFÖLJNING AV LÄKARMEDVERKAN I HEMSJUKVÅRD
I ORDINÄRT BOENDE
Mall för uppföljning på verksamhetsnivå

Enligt avtalet skall uppföljning ske årligen mellan kommunal verksamhetschef för hemsjukvård och verksamhetschef landsting (specialistklinik/VC) utifrån framtagen mall
(bilaga 1) med kvalitetsindikatorer. Frågorna i mallen utgår från ramavtalet och besvaras
av parterna på verksamhetsnivå som gör en sammantagen bedömning över hur avtalet
fungerat under den aktuella tidsperioden.
Resultatet av uppföljningen ska utgöra underlag för eventuell revidering av den lokala
överenskommelsen och för utveckling och förbättring av hemsjukvården. Uppföljningen ligger också till grund för det gemensamma ansvaret att kunna erbjuda en god
och säker vård till patienterna.
Framkommer brister i följsamhet till avtalet under året har verksamheterna skyldighet
att snarast analysera bakomliggande orsaker och vidta adekvata åtgärder. Läkare och
sjuksköterskor ska i första hand lösa uppkomna problem. Är detta inte möjligt överlämnas uppdraget vidare till ansvariga verksamhetschefer för respektive verksamhet. Kan
dessa inte lösa uppkommen situation överlämnas problemet vidare till primärvårdschef/närsjukvårdschef/motsvarande specialistklinik (relevant motpart), vård- och omsorgschef/socialchef och medicinskt ansvariga i kommunen. Parterna gör sedan en gemensam bedömning och beslutar om vidare åtgärder enligt ramavtalet.
Verksamhetschef hemsjukvård respektive verksamhetschef landsting (specialistklinik/VC) inhämtar först var för sig information baserad på olika kvalitetsindikatorer i
avtalet och fyller sedan tillsammans i mallen.
Vid respektive fråga finns en skala där parterna med ett kryss anger sin uppfattning.
Efter skalan finns en ruta där man kan skriva en kommentar, t.ex. om parterna har olika
uppfattning eller vill komplettera med ytterligare information.
Har verksamheterna skilda uppfattningar ska en händelseanalys enligt mall (bilaga 2)
fyllas i där bakomliggande orsaker till problemen beskrivs och adekvata åtgärder för att
lösa problemen anges.
Överensstämmer båda verksamheternas uppfattningar om avtalet så förlänger verksamhetscheferna den lokala överenskommelsen med ett år.
Dokumentet upprättas i två exemplar av vilket kommunal chef samt verksamhetschef
vårdcentral erhåller var sitt.
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UPPFÖLJNING AV LÄKARMEDVERKAN I HEMSJUKVÅRD
I ORDINÄRT BOENDE
Mall för uppföljning på verksamhetsnivå
Tröskelprincipen
1. I avtalet mellan Landstinget och kommunerna för hemsjukvårdsreformen så anger tröskelprincipen/villkoren
ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen.
Tröskelprincipen
1
2
3
4
5
Tröskelprincipen
fungerar dåligt
fungerar bra
Har ni några kommentarer om hur tröskelprincipen/villkoren tillämpas efter att reformen genomförts?

Tillgänglighet
2. Har tillgängligheten fungerat vad gäller läkarmedverkan?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

3. Har tillgängligheten fungerat vad gäller att läkare har kunnat nå kommunens legitimerade personal?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

4. Har hembesök av läkare fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3

4

5

Ja, absolut

Kommentarer:
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5. Har kommunikation mellan sjuksköterska och läkare fungerat när man fått kontakt (jmfr. SBAR, Situation,
Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation)?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

Diagnostik, vård och behandling
6. Är nationella riktlinjer och vårdprogram tillräckligt kända av respektive huvudman för en gemensam riktning
avseende diagnostik, vård och behandling?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

7. Har läkemedelsgenomgångar genomförts i enlighet med länsgemensam rutin?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

8. Har läkemedelshanteringen fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4

5

Ja, absolut

Kommentarer:

9. Har tillämpningen av provtagningsrutinerna fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:
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Vårdplanering
10. Har arbetet med samordnad vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i samband med utskrivning från
slutenvården fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

11. Har arbetat med vårdplanering och vårdplaner/rehabplaner/SIP i ordinärt boende fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

Palliativ vård
12. Har läkarmedverkan i palliativ vård skett i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material
13. Har tillgängligheten vad gäller medicinteknisk utrustning som krävs för att genomföra av läkare ordinerad
provtagning, undersökning och behandling fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:
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Kompetens och specialistsamverkan
14. Har läkares konsultativa stöd i medicinska frågor till kommunens legitimerade personal fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

15. Har kommunens behov av konsultativt stöd från läkare kunnat tillgodoses?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

16. Har kommunens behov av konsultativt stöd från specialistsjukvården kunnat tillgodoses?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

Informationsöverföring och IT-stöd
17. Har informationsöverföring genom Meddix fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

18. Hur har vård-till-vård-telefon fungerat?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5

Ja, absolut
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Kommentarer:

Lokala överenskommelser, förändringar och avvikelser i avtalet samt
anmälan enligt lex Maria
19a. Finns lokala överenskommelser mellan vårdcentral och kommun?
Ja
Nej

19b. Har i så fall dessa överenskommelser fungerat bra?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Kommentarer:

20. Har anmälan enligt lex Maria förekommit?
Ja
Nej
Kommentarer:

21a. Om det har förekommit avvikelser, gör en uppskattning av antalet.
Antal avvikelser

21b. Finns avvikelser från kommunen till Landstinget?
Ja
Nej
21c. Finns avvikelser från Landstinget till kommunen?
Ja
Nej
Kommentarer:
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Ej aktuellt

22. Har eventuella avvikelser från avtalet om läkarmedverkan rapporterats till respektive vårdgivare via Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/Verksamhetschef under 2014?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut
Ej aktuellt

Kommentarer:

23. Har eventuell händelse- och riskanalys genomförts under 2014?
Nej, inte alls
1
2
3
4
5
Ja, absolut

Ej aktuellt

Kommentarer:

24. Är det något som ni vill tillägga?

Dokumentet upprättas i två exemplar av vilket kommunal chef samt verksamhetschef
vårdcentral erhåller var sitt.
Ort: _______________________________________

Datum: ______________

Chef kommunal enhet
Enhet:

Verksamhetschef Vårdcentral
Vårdcentral:

Namn:

Namn:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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UPPFÖLJNING AV LÄKARMEDVERKAN I HEMSJUKVÅRD
I ORDINÄRT BOENDE
Mall för händelseanalys om skilda uppfattningar mellan verksamheterna föreligger för
att få fram bakomliggande orsaker och därefter vidta adekvata åtgärder.

Tillgänglighet
Vilka aspekter vad gäller tillgänglighet har inte fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?
Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?

Diagnostik, vård och behandling
Vilka aspekter vad gäller diagnostik, vård och behandling
har inte fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?
Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?

Vårdplanering och palliativ vård
Vilka aspekter vad gäller vårdplanering och palliativ vård har
inte fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?
Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?

Medicinteknisk utrustning, specifika produkter och material
Vilka aspekter vad gäller medicinteknisk utrustning, specifika
produkter och material har inte
fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?

Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?
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Kompetens, specialistsamverkan och informationsöverföring
Vilka aspekter vad gäller kompetens, specialistsamverkan och
informationsöverföring har inte
fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?

Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?

Lokala överenskommelser, förändringar och avvikelser i avtalet, tvist samt anmälan enligt lex Maria
Vilka aspekter vad gäller lokala
överenskommelser, förändringar och avvikelser i avtalet,
tvist samt anmälan enligt lex
Maria har inte fungerat?
Vilka bakomliggande orsaker
har lett till fram till detta?

Vilka åtgärder bör vidtas för att
åtgärda problemen?

Dokumentet upprättas i två exemplar av vilket kommunal chef samt verksamhetschef
vårdcentral erhåller var sitt.
Ort: _______________________________________

Datum: ______________

Chef kommunal enhet
Enhet:

Verksamhetschef Vårdcentral
Vårdcentral:

Namn:

Namn:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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Bilaga 3

2016-09-21

UPPFÖLJNING AV NYCKELTAL AVSEENDE ANTAL BESÖK OCH
PATIENER I HEMSJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE

I OCH MED HEMSJUKVÅRDSREFORMEN SÅ FICK FOU-CENTRUM FÖR
VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE UPPDRAGET ATT FÖLJA UPP REFORMEN.
UPPFÖLJNINGEN OMFATTAR OLIKA DATAINSAMLINGAR. EN BASLINJEMÄTNING SOM GENOMFÖRDES UNDER VÅREN 2014. ETT SÅ KALLAT
TVÅPARTSSAMTAL, EN BRUKARENKÄT OCH BRUKARINTERVJUER SAMT
UPPFÖLJNING AV NYCKELTAL AVSEENDE ANTAL BESÖK OCH PATIENTER. NU ÄR DET DAGS FÖR DEN TREDJE UPPFÖLJNINGEN AV NYCKELTAL
(DENNA UNDERSÖKNING).
ELISABETH VIMAN ÄR KONTAKTPERSON FÖR UPPFÖLJNINGEN PÅ FOUCENTRUM OCH BO DAVIDSSON ANSVARAR FÖR BEARBETNING OCH
SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATIONEN. DEN INFORMATION SOM
SAMLAS IN KOMMER ATT ÅTERFÖRAS TILL VERKSAMHETERNA SOM EN
DEL AV DET GEMENSAMMA FÖRBÄTTRINGSARBETET OCH DÄREFTER
REDOVISAS FÖR LEDNINGSGRUPPEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (LGVO).
BESVARA FRÅGORNA I FORMULÄRET OCH SKICKA SVAREN MED E-POST
TILL BO DAVIDSSON SENAST DEN 15 NOVEMBER 2016.
OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR HÖR GÄRNA AV ER TILL:
Bo Davidsson, tel. 072 5289397, bo.davidsson@linkoping.se
Elisabeth Viman, tel. 013 207010, elisabeth.viman@linkoping.se
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Bakgrundsinformation
Datum
Kommun
Uppgiftslämnare
Mailadress
SOMATISK HEMSJUKVÅRD
Hur många patienter hade somatisk hemsjukvård av kommunens hemsjukvårdsorganisation (legitimerad personal, undersköterskor) under oktober månad 2016?
Hur många av dessa patienter har ni i er kommun i oktober månad 2016
där kommunens hemsjukvårdsorganisation delar dosett eller patienten
har dosdispenserade läkemedel och har delegerat till hemtjänsten personal som överlämnar läkemedel? (Se praktiska anvisningar för tolkningen
av hemsjukvårdsavtalet, sidan 16.)
Hur många besök totalt gjordes av kommunens hemsjukvårdsorganisation under oktober månad 2016?
(1 besök = 1 besökstillfälle oavsett om en eller två personal deltagit.)
Hur många patienter av de som har somatisk hemsjukvård har inte hemtjänst, personlig omvårdnad? (Om inte exakt uppgift kan anges, uppskatta
antalet/eller kommentera nedan.)

Antal

Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
Kommentarer

REHABILTERANDE HEMSJUKVÅRD I ORDINÄRT BOENDE
Hur många patienter hade rehabiliterande hemsjukvård av kommunens
hemsjukvårdsorganisation under oktober månad 2016? (I denna uppgift
skall ingå både patienter som har pågående rehabiliteringsinsats och/eller
förskrivet hjälpmedel.)
Hur många av dessa patienter ovan är ”vilande” och enbart finns med som
patient utifrån rehabiliteringsenhetens uppföljningsansvar för förskrivna
hjälpmedel.
Hur många besök gjordes av kommunens hemsjukvårdsorganisation under
oktober månad 2016?
(1 besök = 1 besökstillfälle oavsett om en eller två personal deltagit.)

Antal

Hur många av de som har rehabiliterande hemsjukvård har även somatisk/psykiatrisk hemsjukvård? (Markera med kryss.)
0 – 20 %

20 – 40 %

40 – 60 %
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60 – 80 %

80 – 100 %

Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
Kommentarer

DEMENSUTREDNINGAR
För hur många personer gjordes en demensutredning under oktober månad
2016?
Hur många besök gjordes för att genomföra demensutredningarna ovan?
(1 besök = 1 besökstillfälle oavsett om en eller två personal deltagit.)

Antal

Hur många av de som ni gjorde demensutredning hos hade även annan kommunal hemsjukvård? (Markera
med kryss.)
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
0 – 20 %

Hur många av de som ni gjorde demensutredning hos hade hemtjänst? (Markera med kryss.)
0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %

Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
Kommentarer

PSYKIATRISK HEMSJUKVÅRD
Hur många patienter hade psykiatrisk hemsjukvård under oktober månad
2016?

Antal

Hur många besök gjordes under oktober månad 2016?

Hur många av de som har psykiatrisk hemsjukvård har även somatisk och/eller rehabiliterande hemsjukvård? (Markera med kryss.)
0 – 20 %
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
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Hur har du fått fram denna uppgift? Ange med kryss.
Uppskattning
Uppgifter från kommunens verksamhetsstatistik
Kommentarer

Är det något som du vill tillägga?
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FoU-rapporter i FoU Centrum
FoU-rapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red), Kultur och meningsfull
vardag inom äldreomsorgen

FoU-rapport 2:2002

Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbete med separerade föräldrar. Rapport om
fokusgruppsintervjuer

FoU-rapport 3:2002

Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Sörgården från ritbord till inflyttning. Slutrapport av delstudie ett.

FoU-rapport 4:2002

Karin Rulander, Utvärdering av KUB-projektet – ett
öppenvårdsprojekt för barn och ungdomar i Kinda kommun
ur ett brukarperspektiv.

FoU-rapport 5:2002

Owe Anbäcken, Jan-Olof Hugozon, Rehab
Resurscentrum, en studie av ett utvecklingsprojekt inom
äldreomsorgen, Linköping 1997-2000.

FoU-rapport 6:2002

Susanna Djerf, Maud Frithioff, Magnus Löfgren,
Egenutvärdering av KUB-projektet.

FoU-rapport 7:2002

Lisa Nylund, Christina Bexing, Hemlöseprojektet
1999-2001.

FoU-rapport 8:2002

Anita Karlsson, Lena Lundmark, Förebyggande av
fallskador bland äldre personer i särskilt boende – en
multiprofessionell kvalitetsmodell.

FoU-rapport 9:2003

Eva Forss, AnnMari Löf, Hur utbildning av vårdpersonal
påverkar äldres utevistelser på särskilt boende.
Utevistelsens hälsobefrämjande effekter på människan.

FoU-rapport 10:2003 Owe Anbäcken, Helena Klöfver, Implementering av ett
kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i
Åtvidaberg.
FoU-rapport 11:2003 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. En arbetsmodell.
FoU-rapport 12:2003 Helena Klöfver, Lise-Lotte Ardell, Vad tycker ungdomar
om Råd och Stöds ungdomsverksamhet? Utarbetandet av
ett utvärderingsinstrument.
FoU-rapport 13:2003 Katarina Berzell, Maria Persson, Sara Ågren, Projekt
Trampolin. Egenutvärdering av en projektverksamhet.
FoU-rapport 14:2003 Eva Ellström, Bodil Ekholm, Att lära i arbetslag. En
studie inom hemtjänsten.
FoU-rapport 15:2003 Iréne Johansson, Etnicitet och åldrande är mer än äldre
invandrare.
FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004 John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av
individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län. En
pilotstudie.
FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning
och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och daglig
verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.

FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas
Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa Lumme,
Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga
arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet
Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny
generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett
Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga
öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg,
Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för
yngre funktionshindrade i Linköpings kommun
FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. Rapport om
Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på
dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i
hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.

FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat
verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002 – 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 FoUverksamhet.
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
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