
Mötesbok: Utskottet för Trygghet och stöd  (2021-12-01)

Utskottet för Trygghet och stöd 
Datum: 2021-12-01

Plats:   

Kommentar:

  



Dagordning
 

Dagordning
000 Dagordning 3

 

Val av justerare
 

Tillkommande och utgående ärenden
 

Information från sektorn
4 Information från sektorn 7 

5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 8 

6 Lägesrapporter 9

 

Information enligt årshjul
7 Personalrapportering 10 

8 Status på uppdrag 11

 

Ärenden till kommunstyrelsen
9 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-

2026 12 

10 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 89 

11 Uppdrag digitala inköp 108

 

Ärenden som stannar i utskottet
 

Övrigt
12 Övriga frågor 171



000 Dagordning -   :

Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



000 Dagordning - 2021-497 Dagordning UTS 1 december : Dagordning UTS 1 december

Kallelse 
Sammanträdesdatum 2021-12-01 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

 
Plats Stadshuset plan 4, Fästningsholmen 
Tid Onsdagen den 1 december kl 13:00-17:00  

 
 
Ledamöter Pia Gillerstedt (S) Ordförande 
 Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande 
 Linda Åshamre (S)  
 Marcus Adiels (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Morgan Carlsson (SD)  

 
 
 
 Pia Gillerstedt (S)  Karin Ek Thorbjörnsson 
 Ordförande Sekreterare 

 



000 Dagordning - 2021-497 Dagordning UTS 1 december : Dagordning UTS 1 december

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2021-12-01 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

 

 

Beställ fika  

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorn  

4  Information från sektorn 

 Genomgång statliga bidrag 

Föredragande: Lena Arnfelt & Makki Almusawe 

Klockan: 13:05-13:25 

Antecknas 

5  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

Föredragande: Makki Almusawe  

Klockan: 13:25-13:45 

Antecknas 

6  Lägesrapporter 

Föredragande: Lena Arnfelt 

Klockan: 13:45-14:00 

Antecknas 

  Information enligt årshjul  

7  Personalrapportering (uppdelning per 
verksamhetsområde/enhet 

Föredragande: Linda Svensson  

Klockan: 14:00-14:20 

Antecknas 

8  Status på uppdrag 

Föredragande: Lena Arnfelt  

Klockan: 14:20-14:30 

Antecknas 

  Paus 14:30-14:45  



000 Dagordning - 2021-497 Dagordning UTS 1 december : Dagordning UTS 1 december

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2021-12-01 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

 

 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

9 KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-
och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 2022-2026 

Föredragande:  

Klockan: 14:45-15:15 

Enligt förvaltningen  
Till kommunstyrelsen 

10 KS2021/1923-2 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

Föredragande:  

Klockan: 15:15-15:45 

Enligt förvaltningen  
Till kommunstyrelsen 

11 KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp 

Föredragande: Maria Stenmark 

Klockan: 15:45-16:05 

Enligt förvaltningen  
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i utskottet  

12  Uppföljning social hållbarhet utifrån SMASH 
och Agenda 2030 

Föredragande: Johan Sjöholm 

Klockan: 16:05-16:35 

Antecknas 

  Övrigt  

13  Övriga frågor 

Klockan: 16:35-17:00 

Antecknas 

 



4 Information från sektorn -   :

Denna behandling '4 Information från sektorn' har inget tjänsteutlåtande.



5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning -   :

Denna behandling '5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning' har inget tjänsteutlåtande.



6 Lägesrapporter -   :

Denna behandling '6 Lägesrapporter' har inget tjänsteutlåtande.



7 Personalrapportering -   :

Denna behandling '7 Personalrapportering' har inget tjänsteutlåtande.



8 Status på uppdrag -   :

Denna behandling '8 Status på uppdrag' har inget tjänsteutlåtande.



9 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026

Tjänsteskrivelse

BILDNING OCH LÄRANDE
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(5) 

Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

11/24/2021

Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 (Dnr KS2021/1855-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Avtalet består av 
tre delar och fyra överenskommelser. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga 
grunden för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett 
tryggt och självständigt liv för den enskilde. I samverkan med andra närliggande kommuner 
har verksamheten tagit fram ett förslag på ändringar. Avtalet behöver främst bli tydligare när 
det gäller parternas ansvar och ekonomiska åtaganden. Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast den 31 december 2021.

Juridisk bedömning 
Ett flertal nationella utredningar visar på vikten av att revidera hälso-och sjukvårdsavtalet, 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning om äldreomsorgslag samt stärkt rätt till
personlig assistans med mera. En del av utredningarna har gett upphov till lagförändringar, 
bland annat en ny skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och
primärvårdsuppdraget.

Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård framgår vilken vård kommunen 
ansvarar för och har möjlighet att bedriva. Av 12 kap. 1 § Hälso-och sjukvårdslagen framgår 
att kommunen ansvarar för de som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform 

eller 
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket Socialtjänstlagen (SoL), (bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom 
beslut av
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, det vill 
säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till 
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. 
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Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som har det primära 
ansvaret. Regionen kan däremot skriva avtal med kommun inom regionen om att överlåta 
skyldigheten att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). Om ett sådant avtal skrivs, blir 
kommunen, och inte längre regionen ansvarig för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 
s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i 
det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser 
från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte 
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva. Primärvård definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.

Var gränsen går mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller 
får
bedriva och den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar 
oklart. I
förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Definitionen av 
primärvård i
lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det 
nya
kapitel 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och 
sjukuppgifter
som ingår i primärvården kommer att förändras över tid, vilket troligtvis kommer bli tydligt 
i
arbetet med ”Primärvårdsuppdraget”. Det bör dock vara angeläget att tydliggöra om avtalet
omfattar en eller flera vårdnivåer, inte minst utifrån hur avtalet begränsats under A.8 avtalets
omfattning och uppbyggnad.

Bakgrund
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal. Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser reglerar 
samverkan och ansvar för hälso-och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är lägga grunden för en god och 
säker vård för de personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt 
liv för den enskilde.
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Avtalet består av tre delar samt fyra överenskommelser:

o Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna.

o Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för 
de
målgrupper som både kommunerna och Västra Götalandsregionen har hälso- och
sjukvårdsansvar för.

o Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här återfinns de överenskommelser 
som är
specifika för aktuellt samverkansområde såsom;

o Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.

o Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
o Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och

personer med missbruk och beroende.
o Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Kungälvs kommun har samverkat med andra närliggande kommuner som med olika 
kompetenser och befattningar arbetet fram ett svar på remissen. Svaret på remissen lämnas i 
ett webbformulär som följer avtalets struktur. Ett detaljerat svar på remissen redovisas i 
bilaga ”svar på webbenkät om reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser”. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att det är positivt och nödvändigt att avtalet revideras. Hälso- och 
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunerna och regionen. Samtidigt pågår det en omställning av hälso-och 
sjukvårdssystemet från dagens system med en hälso-och sjukvård som är uppbyggd på 
akutsjukvård till en vård som har primärvården som nav och där alltmer vård sker i hemmet. 
En del skrivningar i avtalet kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar vilket 
troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen. 

Omfattningen av parternas uppdrag
Verksamheten bedömer att det är viktigt att Hälso-och sjukvårdsavtalet är tydligt när det 
gäller omfattningen av parternas uppdrag. Det råder bristande samsyn om de grundläggande
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. I förarbetena till 
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att 
bedriva
beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka
hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid.

Ansvarsgränser  
Verksamheten bedömer att avtalet behöver bli tydligare när det gäller parternas ansvar och 
ekonomiska åtaganden. Det nuvarande förslaget innebär att kommunen skulle få ett utökat 
ansvar för patienter utan att tydliggöra formkrav för överenskommelserna avseende
beslutsmandat eller eventuell finansiering.
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I avtalsförslaget framgår det att avsikten med avtalet är att det ska ge de förutsättningar som 
behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. Vid goda 
relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när ansvar 
ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär att dessa frågor blir 
allt viktigare. Verksamheten bedömer att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska 
kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. 

Frågan om ansvar och befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan 
kommunerna, avtalsvägen, tar på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att 
utföra. Det är kommunerna som vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och 
kommunens legitimerade personal som riskerar att hamna i kläm. Nuvarande lagstiftning är 
ett hinder för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och 
kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. En 
förändrad lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna avtala 
om specialiserad, trygg och säker vård i hemmet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer två om ”En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom hela livet”. Hälso-och sjukvårdsavtalet beskriver hur 
kommunerna och regionerna ska kunna stå för en trygg omsorg med en god och nära vård 
som främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorgen utifrån den enskildes behov.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet ”Hälsa och välbefinnande” i Agenda 2030 och delmål 3.8 
”Tillgänglig sjukvård för alla”. Av delmålet framgår vikten av en allmän och grundläggande 
hälso-och sjukvård för alla. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga grunden för en 
god och säker vård för alla personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning av hälso- och sjukvårdsavtalet ska ske utifrån program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt underliggande social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Revideringarna av hälso-och sjukvårdsavtalet 
ligger i linje med dessa styrdokument eftersom det skapar bättre förutsättningar för en god, 
jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun samtidigt som det ger bättre 
förutsättningar för samordnande insatser för olika grupper i samhället, exempelvis, barn, 
unga och äldre. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
ska
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling är viktigt att lyfta fram och görs
bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att
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skicka den enskilde mellan vårdinrättningar.

Verksamhetens förslag till remissvar innehåller synpunkter på att den enskildes egna
valmöjligheter, och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma om
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet. Fortsättningsvis 
saknar
avtalet resonemang kring de etiska dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i
hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor.

Ekonomisk bedömning
Det reviderade avtalet innebär att antal skrivningar som innebär en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar från regionen till kommunerna, vilket troligtvis medför 
kostnadsökningar och utmaningar i bemanningen för kommunerna. Verksamheten bedömer 
därför att avtalet behöver bli tydligare när det gäller det materiella innehållet och det 
ekonomiska ansvaret. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer därmed bero 
på avtalets slutliga utformning och tillämpning. 

Det reviderade avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i
sin tur medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser
för anhöriga.

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag lämna in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till 
”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast 
den 31 december 2021. 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
Riktlinje  
Rutin 

 

R E M I S S V E R S I O N  
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta 
avtalet består av del B tillsammans med del A.   

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 
består av del C tillsammans med del A.   

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen 
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid.  

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför  
 

• Vad är bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett 

samhälls-/invånarperspektiv? 

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
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innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt 
och självständigt liv för den enskilde.   

 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

Parternas gemensamma åtagande innebär att... 

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den 
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med 
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde 
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna 
personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att 
den upprättas.  

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den 
enskilde eller närstående. 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella 
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands 
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar 
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för 
personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till 
huvudavtalets giltighet.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst.  

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. 
ingen rangordning mellan dem.  

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton 
månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg till i en överenskommelse (bilaga). 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen. 
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 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata 
vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal. 
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa 
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i 
samverkan. 

 Uppföljning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för 
uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
lärande i samverkan på alla nivåer. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska 
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete. 

 

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Oenighet om tolkning av avtal  
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt 
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller 
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter 
är av generell och allmän karaktär. 

  

B.1 Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL 
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 
kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är 
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas 
om patienten samtycker till det. 

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård 
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
läkare och övriga kompetenser.  

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, 
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.  
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet.  

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är 
bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten 
vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt 
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig 
verksamhet enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
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• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett 
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes 
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.  

 

 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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B.5 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal. 

Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och 
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara) 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan 
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska 
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.  

 

B.7 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under 
framtagande. 

B.9 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.10 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala 
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt 
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.15 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår 
dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.16 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma 
färdplanen. 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och 
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.  

 

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en planering 
genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där 
nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår 
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  
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• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 
kan påverka det lokala samarbetet.  

• Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom 
Närområdesplan. 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 
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Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ 
 för att öka tryggheten för patienten. 

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt. 

• att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp 
patientens individuella plan. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal. 
• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral 
patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen* står det fastställt 
vilken vårdcentral som har ansvaret.  

• Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att 
ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och 
sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och 
bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av 
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar 
åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar 
inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 

• Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen. 

• Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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 Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket 
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  

* L Ä S  M E R  
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

 

 
  

Avtal 
 Överenskommelse 

Riktlinje  
Rutin 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
 Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen.  

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser 
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet 
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 
utskrivningsklara ska minska. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.   

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen. 

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam 
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett 
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

enligt riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  
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• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och 
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
och beroende.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det 
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning   

Region och kommun är genom li-kalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

3.2 Samarbete kring personer med missbruk  
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och 
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande 
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. 

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 

3.5 Barnkonventionen 
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att 
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.   

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka 
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt 
för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

 

5.1 Brukarinflytande 
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är 
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta. 

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma 
IT-stödet där informationsdelning sker.  

Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett 
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 
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 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och 
den somatiska och psykiatriska specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.    

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis 
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning. 
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är 
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller 
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och 
behov av anpassning 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för 
personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens 
behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.   

6.2 Personer med missbruk och beroende 
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska 
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många 
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet 
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda 
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk 
sjukdom sker parallellt och integrerat.  
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för 

viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser 
hen är i behov av.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
Arbeta med återfallsprevention. 

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.  

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.  



9 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 

 
Sida | 9  

 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  
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Regionens respektive kommunens ansvar  
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin 
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, 
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av 
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos 
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes 
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   

Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  
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Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.  
• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar 
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande 
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och 
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen 
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en 
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska 
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och 
inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  
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Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 
tvångsvård. 

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 
slutenvård i samråd med kommunen.  

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 Uppföljning 
 Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om 
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 
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• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 
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• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 
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 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan 
genomföras enligt plan. 

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelser

Svar på webbenkät Remiss Hälso- 
och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser
Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser
Lämna remisssvar på Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och 
sjukvårdsavtalet här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten A.1-A.6
A.1 Inledning
A.2 Syfte
A.3 Värdegrund
A.4 Personcentrerat förhållningssätt
A.5 Samordnad individuell plan (SIP)
A.6 Bästa tillgängliga kunskap.

Kungälvs kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och 
vad som kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt om 
underrubriken ”Parternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande 
punkter tillför något till avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det 
gemensamma ansvaret och egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet 
om gemensam värdegrund bör fokusera på grunden för samarbete mellan 
jämlika avtalsparter.

En värdegrund ska präglas av en tillitsfull dialog och vara framtidssyftande. En 
värdegrund ska även belysa att det innebär ett samarbete för invånarens bästa. 
Förslagsvis stryks samtliga punkter under parternas gemensamma åtagande 
och dessa flyttas till andra delar av avtalet.

Kungälvs kommun efterfrågar även ett förtydligande eller omformulering av 
meningen kring LOV och LOU då den är tämligen svårbegriplig:
”ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt 
detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.”



9 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit 
önskvärt om det framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör 
genomföras, även om patienten tackar nej till SIP. Precis som det är formulerat 
under Del C. Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende under rubriken ”6.3 Placering utanför 
hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan 
heldygnsvård) och underrubriken Gemensam planering” bör det framgå att i de fall 
den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan 
mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas 
mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

I avsnitt A5 gällande SIP beskrivs vem som bedömer behovet av SIP. Utifrån 
nuvarande formulering kan det uppfattas som att region och kommun har företräde 
till att besluta behovet av SIP. Den enskildes rätt kan uppfattas som ett undantag. 
Förslagsvis formuleras meningen: Planen ska upprättas om kommunen, VGR eller 
den enskilde/närstående bedömer att den behövs för att…
Kungälvs kommun saknar en inledande text som beskriver SIP utifrån Lagen om in-
och utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård. 

Enligt remissförslagets struktur ska Del A läsas tillsammans med del B alternativt 
del C. Utifrån avtalets helhetsperspektiv anser Kungälvs kommun att SIP bör 
beskrivas endast i del A och hänvisning ske från del B och C. Vidare bör avsnittet 
placeras efter A11 bland de punkter i Del A som handlar om samverkan.

Synpunkter på avsnitten A.7-A.10
A.7 Avtalsparter
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad
A.9 Avtalstid
A.10 Ändringar och tillägg till avtalet

Det bör framgå i avtalet att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är på 
primärvårdsnivå och regionens hälso- och sjukvårdsansvar är på både specialist- 
och primärvårdsnivå. För att avtalet ska omfatta mer än det gemensamma hälso- 
och sjukvårdsansvaret behövs därav ett förtydligande att det även reglerar hälso- 
och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland, vilket också står i del B.

Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samverkan inom de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 
§ samt 16 kap. 2 § HSL. Här begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som 
kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett gemensamt 
ansvar för. Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård är idag på 
primärvårdsnivå enligt HSL. En formulering som utgår ifrån att det gemensamma 
ansvaret enligt lag, begränsar därmed avtalet till hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå.

Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som 
inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. 
Begränsningen av avtalets omfattning enligt HSL uppfattas inte som helt 
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konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den 
gemensamma vården innefattar.

Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. I grunden ser 
Kungälvs kommun positivt på en lång avtalstid vilket ger goda förutsättningar för 
samarbete utifrån överenskommet avtal. Som kommun ser vi det som viktigt att 
stärka arbetet med efterlevnad och implementering samt föreslår att det finns en 
möjlighet att säga upp avtalet under hela avtalstiden.

Hälso- och sjukvård är ett område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i 
dagsläget. Det är även en snabb utvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk 
utveckling och på lagstiftningsområdet. Det är förståeligt att en revidering av 
avtalet kan ta tid och att det bör vara berättigat med en lång uppsägningstid så att 
ett nytt avtal kommer hinner komma till stånd vid en uppsägning

Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att 
underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet hänvisar till 
Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som används i 
avtalet.  Vidare kan det vara av värde att tydliggöra begreppet primärvård och ändra 
till att det handlar om regionalt finansierad primärvård (vårdcentraler) och 
kommunalt finansierad primärvård (hemsjukvård/kommunal Hälso- och 
sjukvård).

Under förutsättning att vårdnivåer, den regionfinansierade primärvården och 
avtalsuppföljning tydliggörs kan 18 månaders uppsägningstid ses som rimligt. I 
annat fall ses 12 månader som ett rimligt tidsspann för att få till stånd en snabb 
förändring.

En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Kungälvs kommun som 
en nödvändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet” kan dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga 
förändringar av förutsättningarna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på 
utvecklingstakten på lagstiftningens område, där parterna idag behöver räkna med 
att mycket kommer att kunna förändras fram till utgången av 2026.
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Synpunkter på avsnittet A.11-A.15
A.11 Gemensam samverkansstruktur
A.12 Digitalisering och e-hälsa
A.13 Uppföljning
A.14 Avvikelser
A.15 Oenighet om tolkning av avtal

Samverkan i Västra Götaland har en lång historik och präglas av ett gott 
samarbete och tillit, vilket även bör prägla texten i Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Ord som ”ställa krav” och ”måste” kan uppfattas i texten 
som negativt laddade.

I remissversionen står:  ”Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen” vilket 
tydliggör att huvudmän förväntas delta. En god samverkan innebär utöver 
deltagande att varje huvudman förväntas medverka aktivt i den 
gemensamma samverkansstrukturen

Kungälvs kommun anser att följande formulering skulle 
tydliggöra: "Respektive huvudman ska säkerställa att samtliga vårdgivare 
medverkar aktivt i den gemensamma stödstrukturen och 
följer överenskommelser på lokal, delregional och regional nivå"

I avsnittet om digitalisering står att ”Samverkan om FVM regleras i avtal”. 
Kungälvs kommun önskar att avsnittet kompletteras med länk till det avtal 
som avses.

Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp 
och att det ska finnas en löpande uppföljning. En avtalad större 
halvtidsuppföljning där frågorna är fastställda skulle understödja 
efterlevnad och implementering samt ge riktning för utvecklingsarbete 
under den fortsatta avtalstiden.

Det hade varit önskvärt om det var tydligt huruvida en avtalspart kunde 
delge sitt uppföljningsarbete och synpunkter under avtalets fortlöpande. I 
avtalsförslaget kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller tillägg 
utifrån det egna ansvarsområdet. 

”VVG ansvarar för en uppföljningsplan” .
Kungälvs kommun ser ett behov av att komplettera och vidga avsnittet för 
att understödja efterlevnad och reglera vad som ska följas upp. Förslagsvis 
kompletteras avsnittet med följande uppföljningsområden:
Patient-/brukarperspektiv, anhörig-/närståendeperspektiv, 
verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiperspektiv. 
Ytterligare områden som bör följas upp läkarmedverkan samt SIP. 



9 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Övergripande synpunkter och övrigt på Del A
Kungälvs kommun anser att vårdnivåer behöver tydliggöras i avtalet. I det 
ingår en definition av primärvård.

Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och 
sjukvård på primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar 
avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- 
och sjukvårdsansvar. Begränsningen av avtalets omfattning enligt HSL 
uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda 
full konsensus om vad den gemensamma vården innefattar.

Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för 
att underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet 
hänvisar till Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som 
används i avtalet. 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Lämna remisssvar på Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten B.1-B.3:

B.1 Lagstiftning
B.2 Gemensamtansvar och samverkan
B.3 Parternas ansvar

Kungälvs kommun anser att paragrafen behöver förtydligas gällande det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Kungälvs kommun anser att det 
ska framgå att kommunen har ansvar endast efter att en vårdbegäran 
inkommit och bedömts. Det behöver också klargöras att bedömning av 
patientsäkerheten ska ske. Det behövs ett tydliggörande att det avser 
insatser på primärvårdsnivå.

Hälso- och sjukvårdsavtalet omfattar alla åldrar. Kungälvs kommun önskar 
tydliggörande gällande åldrar som inkluderas i avtalet och då särskilt lyfta 
barnperspektivet. I samband med egenvård vid korttidsvistelse för barn 
behövs tydlighet kring samverkan mellan regionens HSV och kommunens 
SOL. 

Nära vård påverkar elevhälsan i skola som idag, och i förslaget, inte 
omfattas av Hälso- och sjukvårdsavtal. Elevhälsan är ett område där 
samverkan inte är tydligt reglerad och bör därmed finnas med i 
ett gemensamt HoS-avtal.

Under avsnittet så lyfts de lagar som reglerar samverkan i del B.
Kungälvs kommun ser det som viktigt att det i detta avsnitt förtydligas vad 
som är en plan och vad som är ett möte för planering. I HSL så kallas planen 
för individuell plan inte samordnad individuell plan. Det är av vikt att veta 
att detta är samma sak. Det som står om SIP i avsnitt B ska också hänvisas 
till Del A.

Patientsäkerhet: I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och 
kompetens som ett krav för att respektive huvudman ska fullgöra sitt hälso- 
och sjukvårdsansvar.

Kungälvs kommun anser att det även är av betydelse att benämna 
säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet ska kunna uppnås krävs också att 
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hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet och säkerhet hänger ihop för 
att beskriva de krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL och 
patientsäkerhetslagen. Båda parter har därav ett gemensamt ansvar att 
säkerställa att den vård som utförs i hemmet är patientsäker, av god kvalitet 
samt erbjuder den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar.

Under punkten som beskriver det gemensamma ansvaret och tydliggör vilka 
kompetenser det handlar om lyfts insatserna utifrån olika professioner. Vad 
gäller regionens ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser så gäller det läkare 
och övriga kompetenser. Begreppet "övriga kompetenser" kan skapa 
förvirring kring vilka dessa innebär.  

För patienter inom kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda eller 
ordinerade/delegerade av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
och VGR ansvarar för läkarinsatser samt övriga insatser vid behov. 
.
Kungälvs kommun ser ett behov av att förtydliga beskrivningen av den fasta 
vårdkontakten, dess uppdrag, att det kan finnas flera och både inom 
kommun och region. Undantaget är vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård då, enligt LUS, den fasta vårdkontakten ska utses inom regionens 
primärvård. Vidare bör ett förtydligade göras kring samverkan mellan fasta 
vårdkontakter och fast läkarkontakt. Hänvisning bör ske till Hälso- och 
sjukvårdslagen och patientlagen om fast vårdkontakt behövs (7 kap. 3 § 
första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 6 kap. 3 § 
patientlagen (2014:821) och 3 kap. 2 § 1 patientlagen).

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4 2021 skriver att: ” Då vissa patienter 
har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika vårdgivare och 
vårdenheter samt olika huvudmän inom vården i form av både kommunal 
och regional hälso- och sjukvård, kan de patienterna få mer än en fast 
vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan även utses i en annan region än 
patientens hemregion. De fasta vårdkontakterna ska samverka och 
samordna vårdens insatser för en enskild patient. Samordning av insatser 
och förmedling av information med exempelvis andra myndigheter 
förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt beaktas. Det är verksamhetschefen som har 
ansvaret för den fasta vårdkontakten, vilket innebär att vårdkontaktens 
ansvarsområde begränsas av verksamhetschefens.”

Enligt Kungälvs kommun tolkas detta som att den fasta vårdkontakten som 
utses i kommunen har ett samordningsansvar för specifik omvårdnad och 
rehabilitering samt utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå. 

Samverkansbestämmelsen (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan 
för vård och omsorg om äldre) omfattar även vård och omsorg som ges 
till enskilda personer som behöver integrerade insatser från regionens 
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specialistsjukvård och primärvård samt kommunens primärvård 
och omsorg. För de patienter som har insatser från både specialistvård och 
kommunens primärvård dvs hemsjukvård är detta extra viktigt. Flera fasta 
vårdkontakter bör/kan då utses och i HoS-avtalet bör det förtydligas att det 
ska finnas ett samspel och samverkan mellan de fasta vårdkontakterna i 
region och kommun.

Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. 
För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom 
patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många 
personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast 
vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i 
primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt 
teamarbete, vilket gagnar patienten.

Kungälvs kommun ser det som positivt att ett förtydligande skett angående 
den fasta läkarkontakten men önskar ett förtydligande om den fasta 
läkarkontaktens ansvar i avsnitt B2. 

Vidare kan det för personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre 
eller personer med kroniska sjukdomar, finnas ett extra stort behov av 
kontinuitet vilket en fast läkarkontakt främjar.

Till avsnittet B2 behövs en länk/hänvisning till del C, överenskommelsen 
för läkarmedverkan.

Denna text gäller både fast läkarkontakt och fast vårdkontakt: 
Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. 
För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom 
patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många 
personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast 
vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i 
primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt 
teamarbete, vilket gagnar patienten. Det bör vara tydligare att fast 
läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter som är 
inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården. 

Under rubriken ”Regionens ansvar”, tredje punkten, framgår det att Västra 
Götalandsregionen ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser 
inom specialist- samt primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser 
står också som punkt under kommunernas ansvar fast utan hänvisningen 
till specialist- samt primärvård vilket skapar en del frågetecken kring 
ansvaret för insatserna. Kungälvs kommun ser det som viktigt att det även 
under kommunernas ansvarsområde benämns rehabilitering och 
habilitering på primärvårdsnivå. Insatserna har dessutom ett eget stycke 
under punkten B.5. 
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Rehabilitering och habilitering är idag en del av vård och omsorg, inget 
utöver. Samtidigt är det insatser som erbjuds dagtid må-fre inom 
kommunen. Under punkten om ”att när överenskommelse skett i enskilda 
fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker 
Västra Götalandsregionens vårdcentraler” kan frågan uppkomma huruvida 
re-/habilitering ingår?  Ett förtydligande behövs att det inte gäller re-
/habilitering inom kommunens primärvård.

 Den 1 juli i år kompletterades hälso- och sjukvårdslagen med att förtydliga 
primärvårdens grunduppdrag. Under den tredje punkten i lagen står att 
primärvården ska "tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl 
befolkningens behov som patientens individuella behov och 
förutsättningar". Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar både det 
gemensamma och parternas ansvar. Kungälvs kommun ser ett behov av 
förtydligande vad det innebär i det gemensamma ansvaret samt parternas 
ansvar gällande förebyggande insatser för patienter inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har även de 
legitimerade professionerna i både region och kommun ett förebyggande 
ansvar. För att gynna en god samverkan i praktiken behövs tydlighet 
angående förebyggande habilitering och rehabilitering i avtalet och 
fördjupade dialoger kan förslagsvis ske på NOSAM-nivå. 

Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en 
del godtyckliga bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar 
inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården kan det medföra 
olika bedömningar bland de 49 kommunerna. Ytterst kanske det medför en 
problematik för regionen om de 49 kommunerna gör olika bedömningar av 
vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.  
"Över tid" är en svårtolkad formulering då det inte står att punkten ovan 
"utan större svårighet" samtidigt ska var uppfylld. Det behöver förtydligas 
att samtliga punkter ska uppfyllas och inte gälla var för sig.

Under regionens ansvar, står att: 
”Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.” 
Kungälvs kommun upplever att det i praktiken finns tolkningsutrymme 
kring innebörd så som hur stödet ska ges, hur ofta och i vilka situationer 
kommunen kan hänvisa till avtalet för att få till stånd kunskapsöverföring. 

En tydlighet behövs att det är ordinatören inom regionen som har 
utbildning- och handledningsansvar samt att det handlar om när 
kommunen utför insatser som är komplexa eller inte vanligt förekommande 
på primärvårdsnivå. Patientsäkerheten ska vara vägledande i omfattning av 
Handledning och kunskapsöverföring.
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Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” 
framgår att kommunen ”När överenskommelse skett i enskilda fall utföra 
planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 
under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler”.  

Att erbjuda samarbete utifrån ovan skrivning ser Kungälvs kommun som en 
del i god samverkan mellan kommun och region och det stödjer ett arbete 
utifrån individens bästa. Det är bra att det framgår att det är möjligt efter 
överenskommelse mellan parterna. Dock är punkten otydlig vad gäller 
patientgrupp och definitionen av överenskommelse. Vilka patienter gäller 
det? Ska det vara en särskild skriftlig överenskommelse som parterna ska ta 
fram och vem kan i så fall teckna överenskommelsen?  Det bör även 
tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet. 

Vad gäller punkten kring permission så avser den patienter på permission 
från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den 
patientgruppen i avtalets omfattning och inte i kommunens ansvarsområde 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om punkten ska kvarstå bör det 
förtydligas att det är i enskilda fall och inte ett krav. Ett förtydligande 
behövs också vad gäller ”dialog skett i samförstånd”.  Förfrågan ska 
inkomma via en vårdbegäran till den kommunala Hälso- och sjukvården 
och eventuellt behövs riskbedömningar.

Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som 
kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i definitionen av 
hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan 
vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte 
kommunerna ta över ansvaret för insatserna. 

Kungälvs kommun föreslår att punkten kring permission formuleras på 
liknande sätt som ovanstående punkt:
När överenskommelse skett, i enskilda fall, utföra planerade och/eller 
förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter på 
permission då de inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar. En dialog ska ha skett i samförstånd och en vårdbegäran ska 
ha inkommit till den kommunala hälso- och sjukvården så att nödvändig 
informationsöverföring finns som stöd för de kommunala insatserna.

Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” 
framgår nedanstående punkter som Kungälvs kommun anser bör tas bort ur 
avtalet alternativt förtydligas. 

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller 
förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och 
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nattetid för patienter som normalt besöker Västra Götalandsregionens 
vårdcentraler.

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska 
kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma 
överens med regionen om att ta över kväll, helg och natt utan ersättning? 
Det bör förtydligas hur en sådan överenskommelse kan komma tillstånd och 
vilka som kan företräda parterna att ingå en sådan överenskommelse. Det 
bör även tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet. ( 
fortsätter  på nästa sida)

Om det ska ske efter en ersättning måste det beaktas att kommunens 
tillhandahållande av tjänster till regionen måste vara förenlig med 
kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift 
gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens 
gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja hemsjukvård 
till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. 

Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den 
kommunala kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av 
hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast 
torde avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att 
det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan 
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. Att 
bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är 
skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan 
angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i.

Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den 
patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå bör det 
förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. Precis som ovan bör det 
förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om avsikten 
är att ansvaret ska övergå till kommunen med eller utan ersättning. På 
samma sätt som ovan är det osäkert huruvida en kommun har befogenheten 
enligt kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna 
sälja tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla. 

Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som 
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kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i definitionen av 
hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan 
vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte 
kommunerna ta över ansvaret för insatserna.

Synpunkter på avsnitten B.4-B.9

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP
B.5 Rehabilitering och habilitering
B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård
B.7 Vårdhygien
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
B.9 Förvaring och transport av avliden

Det tredje stycket under denna punkt handlar om SIP. SIP beskrivs i sin 
helhet i en annan del av avtalet. Detta avsnitt handlar mer om att förtydliga 
hur vi ska arbeta och att SIP är viktigt att använda.  Kungälvs kommun 
anser att stycket bör flyttas till A och en hänvisning kan ske från detta 
avsnitt i B4.

På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen 
av överenskommelse förtydligas. Innefattar överenskommelsen ett köp av 
kommunens resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för 
att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över möjligheten 
att erbjuda kommunal hälso- och sjukvård för en patientgrupp som ingår i 
regionens ansvarsområde utan ersättning? Som redogjorts tidigare så måste 
kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen vara förenlig med 
kommunallagen. Att utföra den typen av hälso- och sjukvård 
och/eller bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster 
som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses 
vara en sådan angelägenhet som en kommun har rätt att engagera sig i.

Synpunkter på avsnitten B.10-B.14

B.10 Läkemedel
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i 
vardagsmiljö
B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel
B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter
B.14 Oreglerade medicintekniska produkter
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Synpunkter på avsnitten B.15-B.16

B.15 Tjänsteköp
B.16 Gemensamma utvecklingsområden

Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste kommunens 
tillhandahållande av tjänster till regionen därutöver vara förenlig med 
kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift 
gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens 
gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja hemsjukvård 
till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. 
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den 
kommunala kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av 
hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast 
torde avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att 
det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan 
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. 

Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster (tjänsteköp) 
som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses 
vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att 
engagera sig i. 

Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen 
huruvida kommunerna kan ingå avtal om tjänsteköp. Därav är det positivt 
att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får ske i lokala avtal, dock är det 
viktigt att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet att ingå 
något lokalt avtal om tjänsteköp. 

14.Övergripande synpunkter och övrigt för Del B

Länkar behövs till flertalet av rubrikerna för att skapa en tydlighet.
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Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i 
kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Lämna remisssvar på Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- 
och sjukvård i Västra Götaland här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

4. Gemensamt ansvar

Synpunkter på avsnitt 

5. Parternas ansvar

Kungälvs kommun anser att det är bra att fast läkarkontakt tydliggörs i 
överenskommelsen.

Av 6 kap. 3 § patientlagen (2014:821) framgår det att patienten ska få 
möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Kungälvs 
kommun tolkar detta som att fast läkarkontakt ska finnas på 
primärvårdsnivå, vilket också bör tydliggöras i överenskommelsen. Utifrån 
att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet är inte möjlig.

Det behöver framgå att läkaren är en del i den kommunala hälso- 
och sjukvården. För att arbeta personcentrerat krävs ett team runt patienten 
där läkaren har en central roll. Skrivningen att läkaren ska ge medicinsk 
konsultation till kommunens legitimerade personal leder inte tankarna till 
ett teambaserat arbete runt patienten. Det är också viktigt att det framgår 
att läkaren avsätter tid efter patienternas behov. I dagsläget är det inte 
ovanligt att tiden är för kort och att kommunens sjuksköterskor får i 
uppdrag att prioritera.  

Under vårdcentralens särskilda ansvar bör det framgå att de vid behov ska 
kunna göra hembesök dygnet runt.  
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Kungälvs kommun anser att utifrån personcentrerad vård ska alla samverka 
runt och med patienten. Primärvården utgör BASen för den nära vården i 
VG. 

Kungälvs kommun anser att det bör tydliggöras i överenskommelsen att:
Läkaren på primärvårdsnivå är en del av teamet i den kommunala 
primärvården. 

Läkaren har ett medicinskt samordningsansvar (läkare-läkare) oavsett 
organisatorisk tillhörighet. Det framgår av Prop. 2019/20:164 s. 
83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i 
primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska 
åtgärderna men att det i vissa fall kan vara lämpligare att 
samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt. Denna fasta 
vårdkontakt kan finnas någon annanstans inom hälso- och sjukvården än i 
primärvården, oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är 
delaktig i patientens vård. 

Kommunen ska arbeta med all specialistvård på samma sätt, vilket betyder 
att teamet (kommun-region) är på primärvårdsnivå. Det bör vara tydligare 
att fast läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter 
som är inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården.  
Det medicinska samordningsansvaret mellan läkarna ska inte tillfalla 
kommunens fasta vårdkontakt. Kommunens fasta vårdkontakt har ett 
samordningsansvar för specifik omvårdnad och rehabilitering samt 
utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå.
MAS kommun (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och medicinsk ansvarig 
läkare (MAL) på vårdcentralen ska samverka.

Synpunkter på avsnitt 

Uppföljning

Det vore önskvärt med en mer ändamålsenlig uppföljning 
av läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Parterna har ett eget 
samt ett gemensamt uppföljningsansvar och det är av vikt att säkerställa 
kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen. 

Kungälvs kommun önskar att gemensamma indikatorer för uppföljning tas 
fram. Läkarmedverkan är en resursfråga men också en tillgänglighetsfråga 
för den kommunalt finansierade hälso- och sjukvårdens patienter. 

Förslag på indikatorer är: tillgänglighet utifrån tid per patient, fast 
läkarkontakt, hembesök, brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgång etc.

Övergripande synpunkter och övrigt
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Kungälvs kommun önskar ett tydliggörande under syfte. Syftet är att 
reglera samverkan utifrån parternas lagstadgade ansvar.  

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen 
baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar 
samverkansformerna och omfattningen mellan kommun och region. 
Kungälvs kommun föreslår att inledningen formuleras " som reglerar 
omfattning av och former för läkarmedverkan" så som det står i lagen. 

De patienter som avses i denna överenskommelse är personer med stora 
vård- och omsorgsbehov. För att de ska få sina behov tillgodosedda krävs en 
god samverkan mellan kommun och region. God tillgänglighet 
och tillräcklig tid är viktiga komponenter. Det vore önskvärt med 
en mer ändamålsenlig uppföljning av läkarmedverkan i kommunal hälso- 
och sjukvård.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

4. Gemensamt ansvar och samverkan

Målsättning bör vara att patienter ska få vård på rätt vårdnivå. 

Kungälvs kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i 
lagstiftning och anser därför punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa 
formuleringarna som framgår av 1 kap. 2 § lag (2017:612) om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, där lagens syfte har 
definierats. 

Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland är överens om att den enskilde som inte 
längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut 
därifrån, på ett tryggt och säkert sätt” ersättas med ” så snart som möjligt”. 

Synpunkter på avsnitt 

5. Kommunens betalningsansvar

Synpunkter på avsnitt 

6. Uppföljning

Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen 
och varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar. 

Kungälvs kommun föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning av in och 
utskrivning som följer upp tryggheten för patienten så som exempelvis om 
fast vårdkontakt på vårdcentralen erbjudits samt om möjlighet till SIP 
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erbjudits. För detta krävs nya sätt att mäta som idag inte uppfylls av 
SAMSA.

Övergripande synpunkter och övrigt

Kungälvs kommun kan konstatera att den regionfinansierade primärvården 
inte är delaktiga i processen såsom lagstiftaren avsåg. Detta är ingen fråga 
enbart för VG, utan erfarenheten är nationell. Kungälvs kommun anser att 
det är en angelägen fråga att arbeta vidare med för att skapa en god och 
nära vård som blir trygg för patienterna.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

5. Gemensamt ansvar och samverkan

Kungälvs kommun anser att överenskommelsen enbart ska reglera 
SAMVERKAN mellan kommunens SOL och regionens HSV. Det som 
sedermera rör samverkan inom hälso- och sjukvård ska regleras i del B och 
därmed ska en hänvisning ske från del C till A+B. 

I del A bör en komplettering om att del C reglerar samverkan mellan SOL 
och regional HSL gällande psykiatri.

Ingången till psykiatrin kan idag vara svårbegriplig för kommunen och den 
bör jämställas i hälso- och sjukvårdsavtalet precis som det gjorts vid in och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I del B bör det även vara 
omnämnt att psykiatri är en del av hälso- och sjukvården inom öppen och 
slutenvården och ett förtydligande bör ske om vårdcentralens ansvar kring 
psykiatrin.

Synpunkter på avsnitt 

6. Parternas ansvar

Parternas ansvar gör tydligt att i överenskommelsen är avsikten att reglera 
SAMARBETET med regionen för definierade målgrupper, inte hälso-och 
sjukvårdsinsatserna. Så regleringen av hälso-och sjukvårdsinsatserna i sig 
ska inte regleras av överenskommelsen.

Under rubriken ”Kommunens ansvar” sista punkten- ”medverka vid 
läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk” förefaller en svårighet 
att som kommun tolka innebörden av ”att medverka”. Kommunens 
verksamheter inom SOL och HSL ses som densamma och det blir otydligt 
vad som avses. Ska någon verksamhet vid kommunens socialtjänst eller 
kommunens hälso- och sjukvård medverka i behandlingen? Handlar det om 
att stötta brukaren/patienten utifrån ett uppdrag inom SOL eller dela 
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läkemedel utifrån ett uppdrag inom HSL? Kungälvs kommun anser därav 
att formuleringen är juridiskt omöjlig. 

Om individen själv ansvarar för sin medicinering kan stöd behövas, till 
exempel genom att skapa struktur och rutiner för hur och när medicinerna 
ska tas. Om en läkare har bedömt att en individ inte själv kan ta ansvar för 
sin medicinering planeras stödet gemensamt med kommunal hälso- och 
sjukvård och delegering krävs för läkemedelshantering, enligt vård och 
insatsprogrammet (rubriken följa läkemedelsbehandling). För en tydlighet i 
överenskommelsen önskar Kungälvs kommun att det framgår att det är 
socialtjänsten som i överenskommelsen avses att medverka vid 
opiatbehandling och att om behov av kommunal hälso- och sjukvård 
(kommunal primärvård) behövs ska en hänvisning ske till del B. Det ska 
också tydligt framgår vem/vilken verksamhet i kommunen som ska ta emot 
delegering av den regionala hälso- och sjukvården.

Under rubrik 6.4 avser psykiatrisk tvångsvård och är inte mer utvecklat än 
att kommunens ansvar är kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser enligt 
HSL. Det är en förenkling i sin stora ambition som kan leda till 
motsättningar mellan huvudmän. Om stycket ska stå kar så behövs 
förtydligande om att vårdbegäran behövs för personer som har behov av 
kommunal primärvård i hemmet.

Synpunkter på avsnitt 

7. Uppföljning

Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen 
och varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar. 

Kungälvs kommun föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning 
av överenskommelsen så att den följs upp årligen och att indikatorer som 
följer intensionerna tas fram.

Övergripande synpunkter och övrigt

Avsnittet tydliggör att överenskommelsen reglerar vård och insatser brett, 
inte bara enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Överenskommelsen har en 
större ansats och blir därför " större än huvudavtalet". Psykiatrin är en del 
av hälso- och sjukvård och finns på två vårdnivåer primärvård och 
specialiserad (öppen- och slutenvård) och ska då följa samma struktur som i 
del A+B. Kopplingen mellan samtliga ÖK i del C och del A+B måste bli 
tydligare. I dagsläget står denna överenskommelse för sig själv gällande 
formuleringar och upplägg. 

Kungälvs kommun anser att överenskommelsen är välskriven och stämmer 
med nationella riktlinjer men tar inte höjd för de förändringar som lyfts i till 
exempel samsjuklighetsutredningen och texten harmoniserar inte med de 
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övriga texterna i avtalet. Nya termer/begrepp så som ”riskbruk eller skadligt 
bruk” lyfts i tex samsjuklighetsutredningen vilket är något som bör beaktas i 
överenskommelsen.

Att överenskommelsen benämner kommunen ibland som kommunens 
socialtjänst och kommunens hälso- och sjukvård, och ibland enbart som 
kommunen, kan skapa förvirring. Kungälvs kommun önskar att det tydligt 
framgår i överenskommelsen vad/vilken del av kommunens verksamhet 
som avses alternativ är att som tidigare nämnts flytta all text som handlar 
om kommunens hälso- och sjukvård till del B samt göra hänvisningar till 
den. Det ska tydligt framgå att SIP är verktyget för samplanering samt att en 
vårdbegäran ska ske för de patienter som normalt sett inte ingår i 
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.



10 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2021/1923-2 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Tjänsteskrivelse

BILDNING OCH LÄRANDE
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

11/24/2021

Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
(Dnr KS2021/1923-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen beskriver prioriterade områden för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner för att ställa om till en god och nära vård som 
främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorg utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bedömer att det är positivt med en länsgemensam färdplan, men har 
synpunkter på skrivningarna om fast vårdkontakt och läkarkontakt samt utveckling av 
mobil vård.  Det behöver även förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman för 
”basverksamheten” i mobil närvård. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
tjänsteskrivelsen fastställs som kommunens svar på remiss Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård.

Juridisk bedömning 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
och som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket SoL, (bostad med särskild service för personer med
funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom beslut av
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, dvs.
enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens
ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet 
enligt
3 kap. 6 § SoL.

Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är regionen den 
huvudmannen som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal med en kommun 
inom regionen om att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). 
Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och inte längre regionen, bär ansvar för den 
hemsjukvård som omfattas av avtalet.
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Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 
s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i 
det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser 
från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.

Bakgrund

Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller prioriterade områden som regionen och länets 49 kommuner ska fokusera på. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 
i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Syftet med en 
omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla 
vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra 
till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

Färdplanen ska ge svar på följande frågor:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-
/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Förvaltningen har samverkat med andra närliggande kommuner som med olika kompetenser 
och befattningar bidraget till ett remissvar. 

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att det positivt med en länsgemensam färdplan.
En del skrivningar i färdplanen kan däremot medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och 
ansvar vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för 
kommunen.

9.3.1Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
I förslaget till remissvar betonas det att den fasta vårdkontakten inom den kommunala 
hälso- och sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatserna. Den fasta läkarkontakten alternativt vårdkontakten inom den regionala 
primärvården har ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen 
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har ansvaret för. Verksamheten bedömer att det behöver förtydligas i färdplanen att den nära 
vården ska bedrivas samordnat och patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna 
i den kommunala hälso- och sjukvården har både regionen och kommunen som huvudman. 
Tillsammans bildar professionerna en grupp som ansvarar för att ge en god och säker hälso- 
och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen 

9.6 Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser

I förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ges beskrivningen av
mobil närvård, ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och 
dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”. 
Verksamheten bedömer att det behöver förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman 
för ”basverksamheten” i mobil närvård. 

Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens grunduppdrag framgår det att
regeringen har bedömt att primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En
nära vård kan till exempel ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på 
en
traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat
grunduppdrag för primärvården utgör ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård
med fokus på primärvården. Det talar emot att kommunen som enskild huvudman
ensam kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen.
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”.

Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt 
funktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på 
en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när färdplanen 
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas 
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer två om ”En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom hela livet”. Färdplanen beskriver hur kommunerna och 
regionerna ska kunna stå för en trygg omsorg med en god och nära vård som främjar 
folkhälsan och utvecklar vård och omsorgen utifrån den enskildes behov. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet ”Hälsa och välbefinnande” i Agenda 2030 och delmål 3.8 
”Tillgänglig sjukvård för alla”. Av delmålet framgår vikten av en allmän och grundläggande 
hälso-och sjukvård för alla. Det ligger i linje med syftet med färdplanen om en god och säker 
vård för alla personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både kommunen 
och Västra Götalandsregionen. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att 
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främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den 
enskildes behov. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning av hälso- och sjukvårdsavtalet ska ske utifrån program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt underliggande social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Revideringarna av hälso-och sjukvårdsavtalet 
ligger i linje med dessa styrdokument eftersom det skapar bättre förutsättningar för en god 
jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun samtidigt som det ger bättre 
förutsättningar för samordnande insatser för olika grupper i samhället, exempelvis, barn, 
unga och äldre.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Verksamhetens 
förslag till remissvar belyser vikten av att den nära vården ska bedrivas samordnat och 
patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården har både region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar 
professionerna en grupp som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på 
primärvårsnivå till målgruppen.

Ekonomisk bedömning
I Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård återfinnes en beskrivning av
mobilnärvård. Färdplanens nuvarande beskrivning innebär troligtvis betydande
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen KS2021/1923 fastställs som Kungälvs kommuns svar på remiss Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och 
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi 
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära 
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. 
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och 
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa 
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det 
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli 
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare 
måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och 
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana 
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till 
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan 
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina 
problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område. (Vårdanalys) 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara 
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte 
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att 
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som 
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen 
för att möjliggöra en transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv.  

En god och nära vård (SKR:s målbild) 

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet 
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8 Prioriterade målgrupper  
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser 
från både region och kommun:  

• Barn och unga 
• Äldre 
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och 

beroende  

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd, 
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära 
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för 
samma invånare.  

De sex förändrade arbetssätten är: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen  
3. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
4. Utveckla personcentrerad arbetssätt 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i 
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga 
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. 
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara 
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet 
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre 
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den 
kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma 
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för 
prioriterade målgrupper ska tas fram. 

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan 
huvudmännen   

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta 
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande 
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  
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• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande  
• Digitalt bemötande 

9.3 Stärk kontinuitetsvården och samordningen 
mellan huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister medför 
det att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom 
kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit 
och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker 
vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar. 

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.3.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och 
omsorgen. 

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för 
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och 
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på 
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. 

Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska 
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt 
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 

9.3.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP 
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun. 

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt 
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt. 
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och 
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett 
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i 
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och 
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. 

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form 
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas 
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad 
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara 
människa och i behov av vård och omsorg. 

Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den 
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och 
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som 
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är 
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och 
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i 
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för 
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig 
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt 
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över 
organisationsgränser  

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård 
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en 
mer god och nära vård. 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och 
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes 
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård. 
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. 

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. 

Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få 
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta 
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd 
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt 
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal 
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller 
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.  

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal 
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av 
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller 
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje 
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det 
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över 
organisatoriska gränser. 

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård. 
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt 
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs 
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning. 
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan 
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används 
i vårdens vardag.  Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och 
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling 
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i 
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla 
innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån målgrupp och behov.  
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom 
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi till genomförande 

Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger 
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer 
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas 
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna 
aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

 

13 Uppföljning och analys  
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till 
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna 
följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad 
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under 
2021 
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Handläggarens namn
Maria Stenmark 

11/15/2021

Digitala inköp  (Dnr KS2021/0001-1)
Sammanfattning

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. 

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 
med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till 
en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det 
skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så 
önskas.  Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela 
distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja 
införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 
beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som 
ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras. 

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt. 

Förslag till beslut

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.
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2. Förvalntingen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.

Juridisk bedömning 

Juridik bedömning gällande genomförande av digitalt inköp är i enlighet med 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen

1 §    /Träder i kraft I:2021-04-01/ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första 
stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov 
delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning 
vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd 
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Lag (2021:159).

För att omsorgstagaren skall kunna få digitalt inköp via kommunala utförare av hemtjänst 
krävs ett gynnande beslut av myndighet av inköp, hur inköpet utförs är en utförarfråga i 
enlighet med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Enligt 26 kap. 1 § OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. 

En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig 
om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada. Tvärt emot vad som gäller vid ett 
rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. Ur ett 
dataskyddsperspektiv är det okomplicerat, men särskild hänsyn behöver tas till det omvända 
skaderekvisitet. Uppgifterna bedöms inte som känsliga, men kräver samtycke från den 
enskilde för att lämnas ut till underleverantör. 

Bedömning utifrån risk- och säkerhetsanalys

 Syftet med behandlingen är att upphandla en underleverantör för utförandet av 
insatsen inköp via e- handel 

 Behandlingen avser brukare med ett gynnande beslut av myndighet av inköp enligt 
med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

 Personuppgifter som behandlingen avser (vilka uppgifter behöver samlas in, 
registreras och delas) är en lista med brukarnas namn, adress, personnummer och 
telefonnummer som behöver upprättas med syftet att inleda inköp via e-handel. 
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Listan behöver skickas till underleverantör och de har uppgifterna så länge som 
brukaren är kund. 

 Den rättslig grunden som finns för behandlingen är 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
 Uppgifterna som kommer att delas med underleverantör är brukarnas namn, adress, 

personnummer och telefonnummer
 Det förekommer inga känsliga personuppgifter som rör beslutet enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen
 Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL
 Den externa parten behandlar inte uppgifter för utförarens räkning och ses därför 

inte som personuppgiftsbiträde
 Uppgifterna samlas in och skickas till underleverantör därefter raderar utföraren 

uppgifterna. Underleverantör behåller uppgifterna så länge brukaren är kund. 
Tidsperspektivet behöver regleras i avtalet.

 Det föreligger inga betydande integritetsrisker för de registrerades friheter och 
rättigheter i behandlingen. Kravet på laglighet i behandlingen kan uppfyllas i kraft av 
ett samtycke att efterge sekretessen.

Bakgrund
Trygghet och Stöd, kommunala hemtjänstutförare har fått i uppdrag att utreda möjligheter 
och konsekvenser av att övergå till en digital matinköpsprocess och leveranser av matvaror 
till brukare med hemtjänstinsatser. 

Pilotprojektet för digitalt matinköp har sin bakgrund och uppkomst ur rekommendationen i 
”Slutrapport för uppdrag: Ta fram modell för insatsen inköp av dagligvaror till brukare i 
ordinärt boende KS2018/2016”. I rapporten beskrivs digitala inköp av dagligvaror för 
brukare i ordinärt boende som beviljats insatsen inköp som ett fördelaktigt arbetssätt. Ett 
pilotprojekt om 3–6 månader som innefattar både ett centralt hemtjänstområde samt ett 
ytterområde.
Personer kan ansöka om inköp och vid behov få ett biståndsbeslut om insatsen att få mat 
hemhandlad. I de fall då brukare har behov av stöd för att själv utföra mindre inköp, 
beviljas ledsagning. I de flesta fall idag hjälper hemtjänstpersonalen till att upprätta 
inköpslistan, får med sig kontanter eller betalkort, åker till affären, plockar och packar 
varorna till en eller flera brukare, åker hem till brukaren och vid behov hjälper till att plocka 
in varorna i kyl och skafferi. Den tid som åtgår för omvårdnadspersonalen i hemtjänst för 
matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. 

För att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och 
ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa varor samt frakta hem mat på cykel, till fots 
eller bil bedöms inte ligga i linje med kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att 
vara anställd i Kungälvs Kommun” och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta 
personella resurser för att hantera omställningen till nära vård. Dock ses momentet med att 
upprätta inköpslista vara en hemtjänstuppgift. Gör hemtjänstpersonalen momentet 
tillsammans med brukaren med hjälp av en I-PAD kan brukaren ta del av utbudet, få 
inspiration och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. 
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Kommuner som inlett eller är på väg att genomföra digitala inköp i hemtjänst är många 
exempel är: Halmstad, Göteborg, Trollhättan, Falkenberg, Borås, Tjörn, Orust, 
Stenungssund.

Verksamhetens bedömning
Om brukaren själv skulle välja fritt bland leverantörer av livsmedel ges inte förutsättningar 
för utförare av hemtjänst att kunna möta upp matleverantören och kunna hjälpa brukaren 
in med varor och packa upp dem då tidsspannet för leveranstid sträcker sig över 1-2 timmar. 
Att låta brukare ansluta sig till ordinarie näthandlare för sina biståndsbeslutade matinköp 
bedöms därför inte vara en lämplig lösning. Skillnaden om leverantör upphandlas är att 
tiden blir specifik för lämning av varor samt att leverantören bär in dem om den enskilde 
kan öppna dörren. Om den enskilde inte kan öppna dörren möter hemtjänsten upp 
leverantören på angiven tid. 

De positiva aspekterna på inköp via internet som lyfts fram är:
 Den enskilde kan få möjlighet till större variation i kosten och ett större utbud av 

dagligvaror genom att handla via internet än i den lokala butiken. 
 Priserna på dagligvaror kan vara lägre hos en stor butik som har hemleverans än i en 

liten lokal butik. 
 Det är tungt för hemtjänstpersonal att bära matkassar och transportera dem på cykel. Vid 

inköp via internet och leverans hem så kan den enskilde också beställa hem mer och 
tyngre saker som exempelvis petflaskor, potatissäck etc. som annars kan vara för tungt 
för hemtjänstpersonal att bära hem vanligtvis. 

 Medarbetare slipper hantera kort, kontanter och kvitton. Risken för att kort och 
kontanter tappas bort eller missbrukas minskar med inköp via internet.

 Risken för felinköp som hemtjänstpersonalen ibland gör när de handlar i butik kan 
minska.

 Inköp av dagligvaror är en insats som kräver mycket personaltid, i flera fall mer tid än 
vad som beviljats av myndighet. Ju fler personaltimmar desto större kostnader för 
verksamheten. 

 Bestämd tidpunkt för leverans av matvaror säkerställer att inställelsetiden kan hållas på -
+15 minuter

 Om man minskar på serviceinsatser så kan personalen ha fokus på omsorgsinsatser.

Det framkommer också mindre positiva aspekter på inköp via internet som behöver tas i 
beaktande: 
 Den enskilde kan bli missnöjd med att bara begränsas till en matvarubutik om 

kommunen sluter ett avtal med en leverantör. Idag begränsas inköp till närmsta butik.
 En mindre andel äldre följer med personalen och handlar dagligvaror. Det kan vara en 

viktig vardagsrutin som ger en känsla av sammanhang och för vissa personer kanske det 
är det enda sociala sammanhang som man ingår i utanför hemmet.

 En övergång till inköp via internet kräver utbildning av personal och eventuellt inköp av 
surfplattor för att kunna beställa dagligvaror

 Vid driftsstopp i den digitala hanteringen eller om annat skulle fallera i processen 
behöver verksamheterna ha lokala rutiner för att säkerställa att brukare ändå får mat 
levererad. 
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Även om det finns vissa negativa effekter, främst gällande att endast en mataffär blir aktuell 
och att matkassen kan bli dyrare beroende på vart du bor överväger de positiva effekterna. 
De negativa effekterna kan motverkas genom att de, med behov av stöd för att utföra andra 
typer av inköp, kan få insatsen ledsagning beviljad. Idag utförs inköp i närmaste 
livsmedelsbutik vilket inte ger större valfrihet. 

En förutsättning för att kunna använda e-tjänsten för matinköp är att den enskilde fått ett 
gynnande biståndsbeslut för matinköp, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Leverantören av e-tjänsten behöver kundernas personuppgifter för att säkerställa att 
målgruppen kan använda e-tjänsten. I hanteringen behöver hänsyn tas till 
dataskyddsförordningen (GDPR). 

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor till följd av upphandling 
ska faktureras med elektronisk faktura (E-Faktura). En PDF-faktura/mejl-faktura lever inte 
upp till detta krav.  Kungälvs kommun är anslutet till PEPPOL-nätverket och kan ta emot 
elektroniska fakturor den vägen. Kungälvs kommun elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2 
120 001 371  

Omvårdnadspersonal bistår brukaren med inköpen via I-PAD som hemtjänsten 
tillhandahåller. Genom att betalning sker via faktura direkt till brukaren behöver inte 
hemtjänstens personal längre bära med sig flera brukares kort och kontanter när inköpen 
genomförs. Matleverantören säkerställer att maten hanteras och levereras på ett kvalitativt 
sätt, där även kylkedjan hålls enligt livsmedelverkets rekommendationer. Följande aktiviteter 
behöver genomföras för att förändra arbetssätt till digitala matinköp: 

1. Upphandla en (1) matleverantör för matinköp inklusive säkerställa att distributionskedjan 
omfattas i upphandlingen. I upphandlingen behöver också säkerställas att brukaren inte 
får några merkostnader.

2. Säkerställa personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen samt 
säkerställa IT-säkerhet och e-tjänst 

3. Upprätta kommunikations- och förankringsplan 
4. Införskaffa I-PADs till hemtjänstverksamheterna. Tillgodose behovet av utbildning. 
5. Göra översyn av:
 Regelverk för ersättning till hemtjänstutförare 
 Ekonomiska konsekvenser 
 Budget, uppskattade kostnader, driftbudget, avser process 
 Digitala matinköp inkl. distributionskedja.

Remissförfrågan skickad till Kungälvs Pensionärsråd angående Slutrapport pilotprojekt 
”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs hemtjänst, 200901–210523”, remissvar finns 
bifogat.
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Beslutet ligger i linje med Kommunfullmäktiges strategiska mål

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
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Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.
Det handlar bland annat om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, 
läromedel och lokaler med mera. Det handlar också om ledning och styrning av en 
omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver 
utvecklas.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Digitalt inköp främjar måluppfyllelse av Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
publicerad 02 december 2015. Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 
arbetsintensitet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Beslut om digitala inköp går i linje med Kungälvs kommuns: Styrdokument - revidering av 
digital utveckling, Kommunfullmäktige, KF §18/2017 Beslut: 2019-11-07 KF §271/2019 
Giltighetstid: 2023-12-31 vars inriktning är verksamhetsutveckling baserad på digital 
utveckling i syfte att förbättra och effektivisera kommunens service och tjänster, för 
kommunens målgrupper skall prioriteras. 
Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital 
tid” (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot 
högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt 
en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning.” Kungälvs kommuns mål inom 
digitalisering är Kundfokus på Kungälvs kommunmedarbetare och medborgare genom:

Förenkla vardagen
 Digitala tjänster ska utformas efter kundens behov. 
 Digitala tjänster skall vara enkla och säkra att använda. 
 Våra tjänster upplevs som en sammanhållen digital service.

Smartare förvaltning
 Ökad tillgänglig service
 Ökad samverkan på fler nivåer och områden 
 Effektivisera och skapa värde genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Förbättra 

interna samarbetet genom nya digitala arbetssätt.
 Ökad digital förmåga 
 Förbättra styrning, kontroll och nyttorealisering så digitaliseringen främjas. 
 Ökad kompetens kring digitala satsningar och utveckling för att accelerera 

digitaliseringen. Kommunicera tydligt och enkelt för att ta del av andras lärdomar.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Som tidigare beskrivits är de positiva aspekterna på inköp via internet följande:
 Den enskilde kan få möjlighet till större variation i kosten och ett större utbud av 

dagligvaror genom att handla via internet än i den lokala butiken. 
 Priserna på dagligvaror kan vara lägre hos en stor butik som har hemleverans än i en 

liten lokal butik. 
 Det är tungt för hemtjänstpersonal att bära matkassar och transportera dem på cykel. Vid 

inköp via internet och leverans hem så kan den enskilde också beställa hem mer och 
tyngre saker som exempelvis petflaskor, potatissäck etc. som annars kan vara för tungt 
för hemtjänstpersonal att bära hem vanligtvis. 

 Medarbetare behöver inte hantera kort, kontanter och kvitton. Risken för att kort och 
kontanter tappas bort eller missbrukas minskar med inköp via internet.

 Risken för felinköp som hemtjänstpersonalen ibland gör när de handlar i butik kan 
minska.

 Inköp av dagligvaror är en insats som kräver mycket personaltid, i flera fall mer tid än 
vad som beviljats av myndighet. Ju fler personaltimmar desto större kostnader för 
verksamheten. 

 Bestämd tidpunkt för leverans av matvaror säkerställer att inställelsetiden kan hållas på -
+15 minuter

 Om man minskar utförandet av serviceinsatser så kan personalen fokuseras mot 
omsorgsinsatser.

Som tidigare beskrivits är de negativa aspekterna på inköp via internet följande:

 Den enskilde kan bli missnöjd med att bara begränsas till en matvarubutik om 
kommunen sluter ett avtal med en leverantör. Idag begränsas inköp till närmsta butik.

 En mindre andel äldre följer med personalen och handlar dagligvaror. Det kan vara en 
viktig vardagsrutin som ger en känsla av sammanhang och för vissa personer kanske det 
är det enda sociala sammanhang som man ingår i utanför hemmet.

 En övergång till inköp via internet kräver utbildning av personal och eventuellt inköp av 
surfplattor för att kunna beställa dagligvaror

 Vid driftsstopp i den digitala hanteringen eller om annat skulle fallera i processen 
behöver verksamheterna ha lokala rutiner för att säkerställa att brukare ändå får mat 
levererad. 

Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet. Samma 
förutsättningar gäller för både kvinnor och män. 

Remissförfrågan har skickats till Kungälvs Pensionärsråd angående Slutrapport pilotprojekt 
”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs hemtjänst, 200901-210523”, se remissvar i 
bifogat dokument.
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Ekonomisk bedömning
Idag finns det cirka 310 brukare i ordinärt boende som har insatsen inköp av dagligvaror i 
kommunens egen regi. Ett förändrat arbetssätt ger en lägre påfrestning avseende 
vårdpersonalens fysiska arbetsmiljö. Om kommunen övergår till det nya arbetssättet innebär 
det en effektivare användning av personalens arbetstid vilket motsvarar cirka 4,5 årsarbetare. 
Tid som istället kan läggas på förändrat/ökat behov hos brukare.

Kostnader avseende inköp och drift av paddor tillkommer, cirka 0,1 Mkr per år 
(Kommunens kostnad). 

Eventuell avgift avseende leverantörens distribution kan tillkomma (brukarens kostnad).

Kostnader för sjuklöneutbetalningar för hemtjänsten var ca. 4,1 Mkr under 2020.
Att förbättra arbetsmiljö för medarbetare för att på så sätt minska sjukskrivningar på grund 
av fysisk belastning, kan i sin tur sänka sjuklönekostnader med uppskattningsvis 15% som 
motsvarar ca. 0,6 Mkr. Eftersom det inte finns statistik i Kungälvs Kommun på antal 
sjukskrivningar som beror på belastningsskador är detta endast en uppskattning.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: 
Maria Stenmark

För kännedom till:
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Remissförfrågan till Kungälvs Pensionärsråd angående

Slutrapport pilotprojekt ”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs 
hemtjänst, 200901-210523”

Slutrapporten är lättläst, konkret och tydlig.

Pilotprojektet berör två hemtjänstområden. Tyvärr framgår det inte hur många brukare resp. 
personal som berörts av projektet. Anmärkningsvärt är den låga svarsfrekvensen på 
enkäterna, speciellt hos personalen i Nord 2.

Redovisning av svaren från personalen visar att merparten är positiva. Brukarna är något 
mer avvaktande. Hur pågående pandemi har påverkat projektet är svårt att uppskatta.

Tydligt är att personalen ser fördelar med digitala inköp. En förbättrad arbetsmiljö gagnar 
alla parter och är en mycket viktig faktor i framtida personalrekrytering.

Det är också synnerligen viktigt att brukarna kommer att bli nöjda. Vi är tämligen säkra på 
att detta kommer att infrias om projektet fungerar som planerat. Brukarna förutsätter 
naturligtvis att kostnaden för matinköp inte ökar.

KPR ser positivt på att utveckla instrument som innebär att arbetsuppgifter underlättas och 
effektiviseras vilket innebär mer personlig kontakt med brukarna.

Vi anser dock att sektorn bör fortsätta med ett utvidgat pilotprojekt för att nå fler brukare 
och därmed bättre underlag för en framtida konkurrensutsatt upphandling.

Mycket viktigt med information och intervjuer med brukare och anhöriga under hela 
projektets tidplan.

LOU ställer höga krav på objektiva förfrågningsunderlag. En överklagan kan innebära kraftiga 
förseningar.

Exempel på frågeställningar och krav som bör återfinnas i anbudsförfrågan:

 Hävningsklausul i avtalet vid upprepad misskötsel
 Betalningsrutiner
 Beställningsfrekvens (bör avtalas med brukare)
 Distribution av varor måste fungera i hela kommunen
 Extrapriser (prisnivåer har stor betydelse)
 Felleverans, byte av varor eller regleras ekonomiskt
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KPR anser att det är viktigt att brukarna få deltaga i beställningsproceduren om de så önskar. 

KPR vill även i arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag få möjlighet att medverka 
och komma med synpunkter.

 KPR förutsätter att kontakt med andra kommuner och SKR görs för att inhämta kunskaper.

Kungälv, 210724

För KPR

Björn Thorén SPF Birgitta Berghänel RPG Ulf Lundqvist Aktiva Seniorer

Margaretha Jonsson PRO, vice ordf. KPR
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Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?
Komarken Nord 2 Medel

0 5% 0% 3% 9
1 3% 0% 1% 4
2 3% 23% 13% 5
3 3% 8% 5% 8
4 3% 8% 5% 2
5 18% 23% 20% 2
6 8% 0% 4% 8
7 13% 0% 6% 5
8 3% 23% 13% 3
9 13% 8% 10% 10

10 18% 8% 13% 2
8
5

Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?Hur nöjd är du med dagligvarorna du har fått från Mathem?Hur nöjd är du med den service du har fått från Mathem?
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ID Starttid Slutförandetid E-post Namn Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?Hur nöjd är du med dagligvarorna du har fått från Mathem?Hur nöjd är du med den service du har fått från Mathem?Har du andra tankar eller synpunkter på Mathem eller pilotprojektet som du vill framföra? Skriv dessa i rutan nedanför.
1 5/21/21 15:47:20 5/21/21 15:47:26 anonymous 9 9 10
2 5/21/21 15:47:27 5/21/21 15:50:01 anonymous 4 5 5 Ja, framförallt dagen i veckan som allt levereras och att behöva beställa så långt innan. Tidigare gjordes en lista på söndag då hemtjänst handlade på måndag. Kanon! Då kunde man även beställa grillad kyckling och det var att planera för en vecka istället som nu för 10-12 dagar. När en vara inte finns så har den ersatts av någon man vill ha samt om det en 2/5 grädde så har jag fått två. Önskar autogiro!
3 5/21/21 15:50:05 5/21/21 15:50:23 anonymous 5 5 7 För dyrt.
4 5/21/21 15:50:26 5/21/21 15:50:35 anonymous 8 8 9
5 5/21/21 15:50:37 5/21/21 15:54:57 anonymous 2 2 3 Mathem har höga priser, som ej passar folk m låg pension.- Bröd ofta flera dagar gammalt.- Mjölk - utg. datum flera dagar innan nästa leverans.- Frukt - ofta krav, ex.vis: köp 5 st för ett bättre pris.- Bananer - kan ej skriva "ej mogna". Personal sa: man får ta det man får!- Varor m extrapris ofta slut.- Mjölk, köp 3x 1 1/2 l för bättre pris.Jag tror mig veta att många som har hemtjänst med inköp är ensamhushåll, som kvinnor med låg pension. Förstår uppriktigt inte att beslutsfattare inte ägnat en tanke åt att ta reda på hur Mathems priser slår mot dessa hushåll. Detta skapar oro och bekymmer.När personal handlade på Maxi, var det inga problem att hitta extrapriser på dagligvaror där.
6 5/21/21 15:55:05 5/21/21 15:59:24 anonymous 2 3 5 Ica Maxi i Kungälv är billigast i Sverige. Mathems faktura blir 1000-1500kr dyrare än om jag handlar på Maxi. Dessutom måste någon kompletteringshandla på Maxi eftersom Mathem in har allt jag behöver. Jag vill vara med och bestämma om var mina varor ska handlas. Mathem lägger ut sina rabatter på söndag och beställningslistan ska vara klar måndag förmiddag. Tiden är för kort för att jag ska hinna använda rabatterna. Det blir väldigt många kassar som jag inte vet vad jag ska göra med ca. 4x52 = 208st. på ett år.Ofta beställer personalen fel varor. Svårt att beräkna varor 10 dagar framåt. Fördyringar är sällan positivt för pensionärerna. Vi betalar ju redan för hemtjänsten. Som kund brukar man bestämma själv, men som brukare blir vi behandlade som barn.
7 5/21/21 15:59:31 5/21/21 16:00:01 anonymous 8 8 8 Svårt att ändra adressen på fakturan. Ska gå till anhörig istället.
8 5/21/21 16:00:03 5/21/21 16:00:12 anonymous 5 7 7
9 5/21/21 16:00:13 5/21/21 16:00:22 anonymous 3 3 3

10 5/26/21 8:40:28 5/26/21 8:41:19 anonymous 10 10 10 Bra att kunna betala med giro och att slippa kontant betalning.
11 5/26/21 8:41:21 5/26/21 8:41:41 anonymous 2 2 1
12 5/26/21 8:41:53 5/26/21 8:42:19 anonymous 8
13 5/27/21 11:45:26 5/27/21 11:46:31 anonymous 5 5 6 Jag skulle önska att fakturan kommer direkt till min mail och inte till min mamma. (Anhörig skrivit)
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ID Starttid Slutförandetid E-post Namn Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?Hur nöjd är du med dagligvarorna du har fått från Mathem?Hur nöjd är du med den service du har fått från Mathem?Har du andra tankar eller synpunkter på Mathem eller pilotprojektet som du vill framföra? Skriv dessa i rutan nedanför.
1 5/21/21 15:19:27 5/21/21 15:19:51 anonymous 8 8 7
2 5/21/21 15:19:53 5/21/21 15:23:09 anonymous 7 0 7 Oftast får jag ingen kopia på fakturan som betalas digitalt av min familj, men jag får endast varorna och ingen kopia alls som tidigare. Jag sänder med kopior som ni gjort förr, eftersom jag är ensam och måste vara hemma ensam. Annars köper jag bara vad jag måste ha och låter familjen ordna resten.
3 5/21/21 15:23:27 5/21/21 15:23:43 anonymous 9 8 10
4 5/21/21 15:23:48 5/21/21 15:23:57 anonymous 4 5 6
5 5/21/21 15:24:00 5/21/21 15:24:08 anonymous 9 9 9
6 5/21/21 15:24:11 5/21/21 15:25:12 anonymous 6 10 10 1. Matvarorna har blivit mycket dyrare.2. Saknar PR och extrapriser.3. Att vara delaktig vid inköpen. Det finns olika fabrikat, med olika priser.
7 5/21/21 15:25:18 5/21/21 15:25:34 anonymous 3 8 9
8 5/21/21 15:25:36 5/21/21 15:26:04 anonymous 0 2 500-600 dyrare per månad mot tidigare!
9 5/21/21 15:26:13 5/21/21 15:26:21 anonymous 5 7 5

10 5/21/21 15:26:24 5/21/21 15:31:44 anonymous 1 4 6 Dyrare priser, noll överblick över utgifter. Mitt mat/hushållskonto har ökat från 4000 till 6000kr/mån. Har fått ta av mina sparpengar för att kunna betala fakturor ifrån Mathem. Värdelöst att behöva boka upp sig för 2 dagar, en när hemtjänsten hämtar listan och en när mathem levererar. Det var sagt att de skulle leverera ungefär samma tid varje vecka men det har varierat mellan kl. 11-16.30. Sämre utbud på mathem o man måste gå in o kolla vissa varor innan vilket hjärnan inte alltid tillåter. Hemsidan är dålig o krånglig. Har varit en hel del felbeställningar o felleveranser, har fått hem saker jag inte beställt eller har användning för. Tex beställt 2 st palsternackor och fått 2 kg. Svårt att skriva lista på måndagar för det som ska komma på fredagen. Har haft mer mat än det får plats i kylen eller för lite av annat. Massa papperskassar ifrån mathem som måste kastas istället för att lämna sina tygkassar till hemtjänstpersonalen. Opersonligt. Kan inte längre få hjälp att panta flaskor. Ända plus är att det har varit möjligt att storhandla (dvs mer än 3 kassar).
11 5/21/21 15:31:47 5/21/21 15:31:55 anonymous 6 8 8
12 5/21/21 15:31:58 5/21/21 15:32:05 anonymous 10 10 10
13 5/21/21 15:32:09 5/21/21 15:32:18 anonymous 7 7 8
14 5/21/21 15:32:23 5/21/21 15:32:54 anonymous 7 6 6 Antalet kassar.Ingen retur av panflaskor.
15 5/21/21 15:32:58 5/21/21 15:33:06 anonymous 6 5 10
16 5/21/21 15:33:13 5/21/21 15:33:47 anonymous 0 3 3 Ingen servis. Ni har ju inget jag får köpa själv.
17 5/21/21 15:33:53 5/21/21 15:34:04 anonymous 9 9 10
18 5/21/21 15:34:09 5/21/21 15:34:17 anonymous 5 6 6
19 5/21/21 15:34:21 5/21/21 15:34:27 anonymous 9 9 10
20 5/21/21 15:34:36 5/21/21 15:35:11 anonymous 5 4 4 Jag har varit helt nöjd med hur det var då Hemtjänst handlade själva. Detta fungerar inte för mig. Hoppas på ändring.
21 5/21/21 15:35:14 5/21/21 15:35:20 anonymous 5 5 5
22 5/21/21 15:35:24 5/21/21 15:35:51 anonymous 10 10 10 Personalen har alltid varit på gott humör. Matkontot har blivit dyrare än förut.
23 5/21/21 15:35:58 5/21/21 15:36:36 anonymous 5 4 8 Jag trivs bäst med att ta mig till affären så jag kan se dom varor jag vill ha.
24 5/21/21 15:36:41 5/21/21 15:36:52 anonymous 7 8 8
25 5/21/21 15:36:55 5/21/21 15:37:35 anonymous 9 10 10 Tyvärr är ni för dyra med varje inköp. På det jag handlat är det cirka 200kr i mån.
26 5/21/21 15:37:40 5/21/21 15:38:18 anonymous 10 7 10 Mathem måste skaffa kontrollanter som kollar datumen på varorna. Mathem är dyrare än på Willys.
27 5/21/21 15:38:22 5/21/21 15:38:28 anonymous 10 10 10
28 5/21/21 15:38:31 5/21/21 15:38:58 anonymous 5 5 5 Ibland har jag inte fått rätt varor & ibland finns inte dom varor man vill ha.
29 5/21/21 15:39:02 5/21/21 15:39:08 anonymous 7 8 8
30 5/21/21 15:39:11 5/21/21 15:39:29 anonymous 10 10 10 Fortsätt så här. Det är bra.
31 5/21/21 15:39:32 5/21/21 15:39:37 anonymous 10 10 10
32 5/21/21 15:39:40 5/21/21 15:40:16 anonymous 2 0 1 Är mycket dyrare än att handla i min ordinarie affär. Vet aldrig vad som är extrapriser. Känner mig överkörd.
33 5/21/21 15:40:20 5/21/21 15:43:13 anonymous 10 10 10 Tycker det är bra. Dyrt med det måste det ju vara. Plockar ihop varorna och frukt. Det kan inte vara bättre.Gärna extrapriser. Ev. matlista på telefon vore bra. Ögat ser som ser gott ut. Tack
34 5/21/21 15:43:17 5/21/21 15:45:42 anonymous 5 8 10 Har vid ett flertal tillfällen fått fel varor eller förpackningsstorlekar på de beställda varorna. Jag är gravt synskadad kan därför inte själv beställa via padda eller dyl. Ibland är det språkförbistringar mellan mig och hemtjänstpersonalen så felen kan ev bero på den som beställer mina varor.Det blir dyrare att handla via Mathem mellan 10-20 %. I övrigt har jag inget att invända förstår de arbetsmässiga fördelarna för hemtjänstpersonalen. Bra om den tidsbesparing läggs på oss vårdtagare. Hoppas det är tanken?
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HR

Jämförelse av brukarnöjdhet 
mellan inköp via Mathem och 

inköp via hemtjänstgrupp
Statistik från pilotprojekt på Komarken och Nord 2

Enkätundersökning från Nord 1, Ytterby 1 och Ytterby 2



11 Uppdrag digitala inköp - KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp : Jämförelse av brukarnöjdhet mellan inköp via Mathem och inköp via hemtjänstgrupp

Bakgrund - Syfte - Metod
Ledningsgruppen beslutade att göra en jämförelse av brukarnöjdhet 
mellan inköp via Mathem och inköp med stöd av hemtjänstgrupp. Vi vill 
alltså se hur brukarna upplever inköp via Mathem kontra inköp i fysisk 
butik med hjälp av hemtjänstpersonal. 

Vi valde att använda de resultat som framkommit vid slutrapporten av 
pilotprojektet med Mathem och att skicka ut jämförbara frågor till tre 
hemtjänstgrupper som i dagsläget handlar för brukarna i fysisk butik. 
Enkätundersökningen genomfördes i juni på Nord 1, Ytterby 1 och 
Ytterby 2. 
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Resultat av brukarenkät i maj (medel)
Inköp via Mathem
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Resultat av brukarenkät i 
februari

(Inköp via Mathem) 

Resultat av brukarenkät 2 
(Upplevelse av digitala inköp 

via Mathem under projekttiden)

Resultat av brukarenkät i  juni 
(Inköp via hemtjänstgrupp)

Blandade svar – en del är nöjda och 
andra är missnöjda.

Nöjda med leveranser och trevliga 
chaufförer.

Missnöjda med priser, fel varor, 
avsaknad av autogiro samt av bra 
extraprisreklamblad av de som valt att 
skriva fritt.

Brukare på Komarken är något mer 
nöjda med de digitala inköpen än på 
Nord 2.

Bland de synpunkter som har lämnats 
frivilligt nämns främst en högre 
matkostnad som en negativ effekt samt 
att det ibland blivit 
felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som 
lämnats nämns är möjligheten till att 
betala med bankgiro och att man kan 
storhandla.

Resultatet på Nord 1 är inte signifikant 
med tanke på för låg svarsfrekvens. 

Brukare på Nord 1 är något mer nöjda 
med inköpen än på Ytterby 1 och 2. 
Brukare på Ytterby 2 är dock något 
mer nöjda med inköpen är Ytterby 1. 

Bland de synpunkter som lämnats 
frivilligt nämns att inköpen fungerar 
bra men att det finns en önskan om att 
få handla över chark, att det är ojämn 
kvalitet på inköpen, det är svårt med 
språkförbistring, att de inte får 
annonsbladen och att de vill följa med 
och göra sitt inköp. 
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Före start
(nov 2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 0% 0% 0%
Nästan alla 33% 13% 6%
Hälften 58% 8% 17%
Nästan inga 8% 8% 11%
Inga alls 0% 67% 67% Kurvan har vänt och de flesta anser att inga eller inga alls är tunga.
Vet ej 0% 4% 0%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra?

Före start
(nov 2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 0% 4% 0% I halvtid var det lite tungt, nu i slutet är det bättre än innan.
Nästan alla 0% 4% 0%
Hälften 25% 17% 22%
Nästan inga 33% 17% 17%
Inga alls 33% 50% 61%
Vet ej 8% 8% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista Att handla

Att frakta
hem varorna
till brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 17% 8% Generella fysiska upplevelse Före start Halvtid Slutet
Tungt 67% 8% 25% 75% 25% Mycket tungt 8% 8% 6%
Varken eller 17% 50% 33% 8% 33% Tungt 67% 8% 6%
Lätt 8% 25% 42% 0% 33% Varken eller 17% 4% 0%
Mycket lätt 0% 17% 0% 0% 0% Lätt 8% 25% 33%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0% 0% Mycket lätt 0% 42% 56%

Ej aktuellt 0% 13% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Halvtid, feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 0% 4%
Tungt 8% 4% 0% 4% 4%
Varken eller 4% 29% 13% 17% 13%
Lätt 25% 42% 29% 42% 46%
Mycket lätt 42% 25% 13% 38% 33%
Ej aktuellt 13% 0% 46% 0% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 6% 0% 0% 6% 0%
Tungt 6% 6% 6% 0% 6%
Varken eller 0% 22% 6% 17% 17%
Lätt 33% 44% 39% 44% 44%
Mycket lätt 56% 28% 33% 33% 33%
Ej aktuellt 0% 0% 17% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista Att handla

Att frakta
hem varorna
till brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Att
hantera
kort, kod
och/eller
pengar?

Mycket tungt 8% 8% 8% 0% 8% 8%
Tungt 33% 8% 25% 50% 17% 17%
Varken eller 50% 42% 42% 33% 50% 42%
Lätt 0% 33% 25% 17% 25% 25%
Mycket lätt 8% 8% 0% 0% 0% 8%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 0% 4%
Tungt 8% 4% 0% 4% 0%
Varken eller 13% 21% 8% 17% 17%
Lätt 42% 58% 33% 46% 50%
Mycket lätt 25% 17% 17% 33% 29%
Ej aktuellt 4% 0% 42% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 6% 0%
Tungt 11% 6% 0% 0% 6%
Varken eller 6% 17% 11% 22% 11%
Lätt 39% 61% 44% 39% 39%
Mycket lätt 44% 17% 28% 33% 44%
Ej aktuellt 0% 0% 17% 0% 0%

Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk butik?

Fysisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Fysisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 0% 0% 0% 0%
Sämre 0% 0% 8% 6%
Ingen skillnad 0% 0% 4% 0%
Bättre 17% 17% 33% 28%
Mycket bättre 83% 83% 54% 67%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0%

Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?

Mycket negativt 0%
Negativt 0%
Ingen skillnad 0%
Posititvt 29%
Mycket positivt 71%

Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga?
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Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt
tunga att utföra?
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Vad är din generella fysiska upplevelse av att utföra
inköpen åt brukarna? (Före start, nov 2020)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
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Hur är din fysiska upplevese av att utföra inköpen åt
brukarna (feb 2021)?
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna (före start)?

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
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Att bära in varorna i kyl och fry Att hantera kort, kod och/eller pengar?

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna (halvtid, feb-21)?
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera
kort/pengar åt brukarna vid inköpen?
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Upplevelse av fysisk arbetsmiljö gällande inköpen
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (maj 2021)
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (maj 2021) 
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Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen
nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk

butik?
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

I slutet (maj
2021)

Alla 31% 5% 6%
Nästan alla 13% 0% 0%
Hälften 50% 5% 13%
Nästan inga 0% 26% 6%
Inga alls 6% 58% 69%
Vet ej 0% 5% 6%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra?

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 31% 5% 6%
Nästan alla 19% 11% 0% Före start Halvtid Slutet
Hälften 25% 11% 13% Mycket tungt 25% 0% 6%
Nästan inga 19% 37% 25% Tungt 38% 5% 6%
Inga alls 6% 32% 50% Varken eller 19% 26% 13%
Vet ej 0% 5% 6% Lätt 13% 37% 44%

Mycket lätt 6% 26% 25%
Ej aktuellt 0% 5% 6%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att handla
Att frakta hem
varorna till
brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 25% 6% 25% 38% 19%
Tungt 38% 13% 38% 38% 44%
Varken eller 19% 50% 19% 6% 19%
Lätt 13% 19% 19% 13% 13%
Mycket lätt 6% 13% 0% 0% 6%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 6% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ

a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i

kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 0% 11%
Tungt 5% 5% 5% 11% 5%
Varken eller 26% 21% 11% 32% 16%
Lätt 37% 47% 63% 42% 47%
Mycket lätt 26% 16% 5% 16% 21%
Ej aktuellt 5% 11% 16% 0% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ

a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i

kyl och fry
En person mycket tungt

Mycket tungt 6% 6% 6% 6% 6%
Tungt 6% 0% 0% 6% 0%
Varken eller 13% 13% 13% 19% 13%
Lätt 44% 56% 56% 50% 56%
Mycket lätt 25% 19% 19% 13% 19%
Ej aktuellt 6% 6% 6% 6% 6%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att handla
Att frakta hem
varorna till
brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Att
hantera
kort, kod
och/eller
pengar?

Mycket tungt 19% 6% 19% 25% 19% 31%
Tungt 50% 19% 44% 38% 38% 31%
Varken eller 19% 38% 25% 19% 19% 25%
Lätt 6% 31% 6% 0% 19% 6%
Mycket lätt 6% 6% 6% 13% 6% 6%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 6% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 5% 5%
Tungt 11% 26% 11% 16% 11%
Varken eller 26% 5% 16% 21% 11%
Lätt 37% 47% 47% 37% 47%
Mycket lätt 26% 16% 11% 21% 26%
Ej aktuellt 0% 5% 16% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 6% 6% 6% 6% 6%
Tungt 6% 6% 0% 13% 0%
Varken eller 13% 19% 13% 19% 6%
Lätt 44% 63% 63% 50% 63%
Mycket lätt 25% 0% 13% 6% 19%
Ej aktuellt 6% 6% 6% 6% 6%

Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk butik?

Fysisk
arbetsmiljö (feb
2021)

Fysisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 5% 6% 11% 6%
Sämre 0% 0% 5% 0%
Ingen skillnad 11% 6% 26% 25%
Bättre 32% 31% 11% 13%
Mycket bättre 47% 50% 42% 50%
Ej aktuellt 5% 6% 5% 6%

Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?

Mycket negativt 0%
Negativt 0%
Ingen skillnad 21%
Posititvt 16%
Mycket positivt 58%
Vet ej 5%
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Fysisk arbetsmiljöupplevelse av inköpen
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Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att
utföra?
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (Före start)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
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Att handla Att frakta hem varorna till brukarna

Att bära in varorna i kyl och fry

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (Halvtid, feb 2021)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (Före start)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (feb 2021)
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (maj 2021)
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (maj 2021)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Inköpet som helhet Att skriva inköpslista

Att lägga order/beställa Att möta upp chaufförerna vid leverans

Att bära in varorna i kyl och fry

Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen
nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk

butik? 
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Före start)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 31% 16%
Nästan alla 33% 13% 23%
Hälften 58% 50% 54%
Nästan inga 8% 0% 4%
Inga alls 0% 6% 3%
Vet ej 0% 0% 0%

Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Halvtid)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 5% 3%
Nästan alla 13% 0% 6%
Hälften 8% 5% 7%
Nästan inga 8% 26% 17%
Inga alls 67% 58% 62%
Vet ej 4% 5% 5%

Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Vid slutet)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 6% 3%
Nästan alla 6% 0% 3%
Hälften 17% 13% 15%
Nästan inga 11% 6% 9%
Inga alls 67% 69% 68%
Vet ej 0% 6% 3%

Hur stor det av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra? (Före start)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 31% 16%
Nästan alla 0% 19% 9%
Hälften 25% 25% 25%
Nästan inga 33% 19% 26%
Inga alls 33% 6% 20%
Vet ej 8% 0% 4%

Hur stor det av inköpen upplever du som psysiskt tunga att utföra? (Halvtid)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 4% 5% 5%
Nästan alla 4% 11% 7%
Hälften 17% 11% 14%
Nästan inga 17% 37% 27%
Inga alls 50% 32% 41%
Vet ej 8% 5% 7%

Hur stor det av inköpen upplever du som psysiskt tunga att utföra? (Vid slutet)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 6% 3%
Nästan alla 0% 0% 0%
Hälften 22% 13% 18%
Nästan inga 17% 25% 21%
Inga alls 61% 50% 56%
Vet ej 0% 6% 3%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra? (Medel)

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

Vid slutet
(maj

2021)

Alla 16% 5% 3%
Nästan alla 9% 7% 0%
Hälften 25% 14% 18%
Nästan inga 26% 27% 21%
Inga alls 20% 41% 56%
Vet ej 4% 7% 3%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? 

Före start Komarken Nord 2 Medel Halvtid Komarken Nord 2 Medel
Mycket tungt 8% 25% 17% Mycket tungt 8% 0% 4%
Tungt 67% 38% 52% Tungt 8% 5% 7%
Varken eller 17% 19% 18% Varken eller 4% 26% 15%
Lätt 8% 13% 10% Lätt 25% 37% 31%
Mycket lätt 0% 6% 3% Mycket lätt 42% 26% 34%
Ej aktuellt 0% 0% 0% Ej aktuellt 13% 5% 9%

Slutet Komarken Nord 2 Medel
Mycket tungt 6% 6% 6%
Tungt 6% 6% 6%
Varken eller 0% 13% 7%
Lätt 33% 44% 39%
Mycket lätt 56% 25% 41%
Ej aktuellt 0% 6% 3%

Hur upplever du din arbetsmiljö, kopplat till inköpen, nu jämfört med tidigare då inköpen utfördes i fysisk butik? (Medel)

Fysisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Fysisk
arbetsmiljö (maj
2021)

Psykisk
arbetsmilj
ö (feb
2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 3% 3% 5% 3%
Sämre 0% 0% 7% 3%
Ingen skillnad 5% 3% 15% 13%
Bättre 24% 24% 22% 21%
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HR

Digitala inköp av livsmedel 
inom hemtjänsten

Slutrapportering för pilotprojekt på Komarken och Nord 2

Tidsperiod: 2020-09-01 – 2021-05-23
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Bakgrund
Slutrapport för uppdrag ”Ta fram modell för insatsen inköp av dagligvaror till brukare 
i ordinärt boende KS2018/2016”

Rekommendationer i rapporten:
• ”Fördelaktigt att arbeta med inköp via internet för brukare i ordinärt boende som beviljats 

insatsen inköp”.
• Pilotprojekt om 3-6 månader på både centralt- samt ytterområde, förslagsvis Nord 2.

Beslut på ledningsgrupp i september 2020
• Nord 2 och Komarken skall ingå i pilotprojektet.
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Process pilotprojekt

Informationsinsamling

Förfrågan med krav 
skickas ut till 

leverantörer - Mathem 
tilldelas uppdraget.

Studiebesök Partille

Information + enkät till 
personal på APT 

Informationsbrev 1 
och 2 skickas ut till 

brukare

Utbildning för 
personal av Mathem

september novemberoktober

Pilotprojektet pågår 2020-11-23 – 2021-05 23
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Mål

Personal som ingår i pilotprojektet
upplever en förbättrad arbetsmiljö,
kopplat till inköpen, jämfört med
innan projektets start.
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Kostnad

Kommunen har stått för avgiften för
plock, leverans och faktura= 95 kr per
inköp.

Kostnaden november – maj uppgår till
ca. 160 000 kr (ex. moms).

Lönekostnad projektledare ca. 15% av
en heltid sep-maj.
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Metod för utvärdering
Personal

• Enkät inför start, halvtid och i slutet av pilotprojektet.
• Avstämningar och djupare intervjuer med planerare och enhetschefer.

Brukare
• Brukarenkät i februari (behov inför ev. kommande upphandling)
• Djupare telefonintervju med 1 brukare samt 1 anhörig i februari (behov inför ev. 

kommande upphandling)
• Brukarenkät i maj (upplevelse av pilotprojektet)
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Måluppfyllelse 

Sammanfattning personalenkäter:

91 % svarar att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu än innan projektet startade, relaterat till inköpen (90% i feb.)

79 % svarar att deras psykiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller 
mycket bättre nu (70 % i feb.)

87% upplever det som positivt eller mycket positivt att slippa hantera 
kort och pengar åt brukarna.
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Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Innan pilotstart I slutet av projektet

Alla Nästan
alla

Hälften Nästan
inga

Inga alls Vet ej

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Komarken Nord 2 Medel

Alla Nästan
alla

Hälften Nästan
inga

Inga alls Vet ej
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Komarken Nord 2 Medel



11 Uppdrag digitala inköp - KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp : Presentation resultat pilotprojekt

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till
inköpen? (Medel för bägge grupper)
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till
inköpen?

Komarken Nord 2
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna
vid inköpen?
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Intervjuer med planerare och synpunkter 
från personal 
Leveranserna, beställningar och kommunikationen med kundtjänst har 
funkat bra.

Särskilt bra att slippa vara i affärer nu under pandemin, slippa bära varor 
och slippa stressa i affärer.

”Bara fördelar utifrån ett personalperspektiv”

Mindre bra att vissa artiklar är slut/inte finns, ibland märkliga 
ersättningsvaror och att en del brukare påtalar missnöje.
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Resultat av brukarenkät i februari 
(inför ev. upphandling)

Blandade svar – en del är nöjda och andra är missnöjda.

Nöjda med leveranser och trevliga chaufförer.

Missnöjda med priser, fel varor, avsaknad av autogiro samt av bra 
extraprisreklamblad av de som valt att skriva fritt.
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Resultat av brukarenkät 2 
(upplevelse av digitala inköp under projekttiden)

Brukare på Komarken är något mer nöjda med de digitala inköpen än på 
Nord 2 (6,5 respektive 5,5 i nöjdhet på skala 1-10).

Bland de synpunkter som har lämnats frivilligt nämns främst en högre 
matkostnad som en negativ effekt samt att det ibland blivit 
felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som lämnats nämns är möjligheten till att 
betala med bankgiro och att man kan storhandla.
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Resultat av brukarenkät i maj (medel)
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Intervju med en synpunktslämnande brukare

Dyrare varor än förut.

För många papperskassar som måste slängas.

Beställs fel varor.

Svårt att beräkna behov av dagligvaror långt i förväg (hämtar listan 3 dagar 
innan leverans).

Extrapriser är ett problem – för många att titta igenom, är ofta 2 för 1 (behöver 
bara 1) och varorna på extrapriser är ofta slut.
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Intervju med en synpunktslämnande anhörig

Ofta fel varor/fel mängd – får kompletteringshandla åt modern.

Högre priser – kan ej påverka val av vara eftersom modern inte deltar 
under beställningen.

Önskar att modern kan få vara mer delaktighet i beställningen.
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Intervju med enhetschefer
Mer tid frigörs och kan läggas på vård- och omsorgsrelaterade 
arbetsuppgifter.

Mindre dispyter kring bokning av cyklar m.m. i arbetsgrupperna.

Personalen påtalar ofta hur skönt det är att slippa inköpen i fysiska 
butiker med allt bärande det innebar.
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Analys
Pandemin tros ha påverkat resultatet till viss del:

• Varor har varit slut.
• Problem med bokning av leveranstid till en början.
• Chaufförer ställer ej in varorna på bord/bänk som det var tänkt.
• 18-års sortimentet är tillfälligt indraget.
• Tar ej emot pant just nu.

Trots det tycker personalen är fördelarna överväger nackdelarna med råge.

Brukare har viss förståelse men vill ha lägre priser, mindre fel i leveranser, bättre 
reklamblad och en del vill delta mer i beställningarna.
Att ge valet att få delta i beställningen, via surfplatta, kan ge nöjdare brukare.
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Positiva effekter av digitala inköp
Ökad delaktighet i inköp för den enskilda

• Möjliggöra beställning i den enskildes hem.

Frys och kylkedjan hålls intakt
• En rekommendation från livsmedelsverket

Personalen hanterar inte brukarens kontanta medel eller kort. 
• Ökar säker hantering av privata medel
• Faktura direkt från butik till den enskilde

Arbetsmiljöförbättrande 
• Idag bär medarbetare alla matkassar och ofta transporteras varorna på cykel/bil

Rätt kompetens på rätt plats
• En arbetsuppgift som kan ersättas med en teknisk lösning som ger undersköterskor mer möjlighet till 

omsorgsarbete bör genomföras.
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••
KUNGALVS
KOMMUN
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Kostnad avgift Antal leveranser per vecka Kostnad per vecka
Kostnad per månad i

snitt
Inkl. moms Kostnad ex. moms

Uppskattad kostnader 95 9,025 kr 36,100 kr 216,600 kr 190,608 kr
Resultat 66 6,270 kr 25,080 kr 179,403 kr 159,162 kr

Månad Summa Ex. moms Antal leveranser
November 7,907 kr 159,162 kr 73
December 35,137 kr 30,780 kr 324

Januari 28,346 kr 24,795 kr 261
Februari 27,333 kr 23,940 kr 252

Mars 27,578 kr 24,130 kr 254
April 31,572 kr 27,636 kr 290

Maj 21,530 kr 20,946 kr 195
Medel jan-april 3

veckor
T.o.m. 2021-05-23

Projektledartimmar
Sep 37.75
Okt 47.25
Nov 26.75
Dec 11.5
Jan 14.67
Feb 46.83
Mars 2
April 1
Maj

Sammanlagt 1649leveranser* 45 min/60*455kr= 562 721 -159162 (kostnad för mathem)= 403559 Verksamheterna skulle kunna minska sina kostnader för matinköp med 50% då är inte bilkostnaderna inräknade. 

Kostnad

Uppskattad kostnader Resultat
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Variabler Totalt Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 Komarken Nord 1 Nord 2 Ytterby 1 Ytterby 2 Kärna Marstrand

Antal brukare som har inköpsinsats 293 27 41 35 63 21 31 16 21 19 19

Antal inköp/vecka 296 27 41 36 64 21 31 16 22 19 19

Antal timmar för inköp totalt per vecka
(ca.tid)

241.53 27 34 31.5 41 17.5 25.13 13.7 20 15.7 16

Antal timmar per enskilt inköp/snitt 0.85 0.9 0.85 0.87 0.81 0.83 0.81 0.85 0.91 0.83 0.84
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TRYGGHET OCH STÖD

Slutrapport pilotprojekt
Digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten

2020-09-01 – 2021-05-23
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Sammanfattning
Pilotprojektets resultat visar att målet med en förbättrad arbetsmiljö för de deltagande 
personalgrupperna, kopplat till inköpen, har uppnåtts genom införandet av digitala inköp av 
dagligvaror. 91 % av personalen svarar i slutenkäten att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre 
eller mycket bättre i slutet av projekten i jämförelse med innan start. 79 % svarar att deras psykiska 
arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket bättre. 87 % svarar att de upplever det som positivt eller 
mycket positivt att slippa hantera kort och pengar åt brukarna.1

Trots det positiva resultatet befaras pågående pandemi ha påverkat resultatet negativt. Exempelvis 
tillströmmade nya kunder till Mathem vid projektets start, i och med en andra smittvåg av Covid-
19, och personalen upplevde bland annat problem med fullbokade leveranstider. Dessa problem 
ledde till att personal fick lägga betydligt mer tid, än vad som var tänkt, på beställningarna till en 
början. Personalen har även upplevt att varor har tagit slut, att 18-årssortimentet varit indragit, att 
chaufförer inte kan bära in varor samt att Mathem ej tar emot pant under pandemin. Viss svårighet 
finns därför att utvärdera upplevelsen utifrån ett normalläge. Personalen tror, utifrån den bild de 
har fått av annan kommun, att dessa problem troligtvis inte hade funnits om det inte rådde 
pandemi under projekttiden. 

Brukarna upplever bland annat en högre kostnad för dagligvarorna som en negativ effekt samt att 
de ibland fått fel vara än den de har beställt. Brukarna är nöjda med att kunna betala med bankgiro 
och att få möjlighet att göra större inköp än tidigare. På en skala från ett till tio anger de brukare 
som svarat på avslutningsenkäten en sexa av tio (0 mycket missnöjd, 10 mycket nöjd). 

Bakgrund
Pilotprojektet har sin bakgrund i ”Slutrapport för uppdrag: Ta fram modell för insatsen inköp av 
dagligvaror till brukare i ordinärt boende KS2018/2016”. Enligt slutrapportens 
rekommendationer borde digitala inköp via internet vara fördelaktigt att arbete med för brukare 
som har insatsen inköp och får stöd i ordinärt boende. Slutrapporten rekommenderar vidare att 
man borde genomföra en pilot under en period om 3–6 månader där både landsbygd och mer 
centrala områden borde ingå. 

Förarbete
Under hösten 2019 påbörjades förarbetet inför pilotprojektet. Bland annat gjordes en jämförelse av 
matkassar utifrån pris under september 2019. Jämförelsen visade att den matkasse man då jämförde 
var ca. 20 % dyrare hos Mathem än den fysiska Ica Maxi butiken och ca. 17 % dyrare än Ica maxi 
online2. 

Planeringen inför pilotprojektet avstannade 2019 på grund av bland annat resursbrist och 
återupptogs under augusti 2020.

I september 2020 arbetades krav fram inför kommande pilotprojekt. Kraven skickades ut till de 
lokala näringsidkarna City gross, Coop Kongahälla och Ica maxi Kungälv samt till Mathem med en 
förfrågan om att samarbeta under pilotprojektet. Endast Ica maxi Kungälv samt Mathem svarade att 
de önskade samarbeta. Ica maxi erbjöd en dubbelt så hög avgift för plock, frakt och faktura samt 
saknade erfarenhet av samarbete med hemtjänsten, vilket Mathem hade gjort under flera år. Ica 

1 Procentsats beräknad på medeltalet av båda gruppers svar på respektive fråga.
2 I februari 2021 gjordes en ny jämförelse, nu med PRO:s exempelkasse. Mathems kasse var då ca. 15 % dyrare än Ica 
maxis.



11 Uppdrag digitala inköp - KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp : Slutrapprot pilotprojekt digitala inköp av livsmedel inom hemtjänst 2020 2021

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

4(11)

TRYGGHET OCH STÖD

maxi hade inte heller möjlighet att möta kraven kring fakturering som projektet hade. Beslut togs 
därför om att tilldela Mathem uppdraget som leverantör under pilotprojektet.

I september 2020 togs ett gemensamt beslut i ledningsgruppen för stöd i ordinärt boende om att två 
enheter skulle ingå i pilotprojektet; Nord 2 samt Komarken. Det ansågs viktigt att ha möjlighet att 
jämföra ett centralt område med ett ytterområde. 

I oktober genomfördes ett studiebesök på ett av Partille kommuns hemtjänstområden där 
enhetschefer, planerare samt projektledare deltog. Enheten som besöktes hade haft samarbete med 
Mathem i cirka 1 och ½ år.

I oktober-november informerades personalen på respektive enhets APT. I oktober och november 
gick också två olika informationsbrev ut till brukare angående pilotprojektet.

Cirka två veckor innan start höll kontaktpersonen ifrån Mathem en utbildning med personalen om 
hur man lägger beställningar samt annan allmän information kring Mathem

Pilotprojektet startade 23 november 2020 och respektive enhet har två leveransdagar per vecka. 
Pilotprojektet avslutas 23 maj 2021.

Erfarenheter utifrån ett tidigare test med inköp via surfplattor inom hemtjänsten, på ett fåtal 
brukare, vittnade om att varje beställning tog mycket lång tid då beställningarna lades ute hos 
brukare med hjälp av surfplattor och personal. Partille kommun påtalade även att majoriteten av 
brukarna hade avsagt sig att vara med då beställningarna lades efter en tid, då de upplevde 
momentet som allt för ansträngande. Det beslutas därför att den modell som ska testas under 
pilotprojektet är att personalen inhämtar inköpslistorna hos brukare och att personalen sedan gör 
beställningarna för respektive brukare på datorer i hemtjänstens lokaler. Brukaren får sina varor 
levererade en fast dag varje vecka. 

Syfte
Pilotprojektet har syftat till att utröna hur ett införande av digitala inköp inom hemtjänsten kan 
fungera och hur det förändrade arbetssättet upplevs av personal inför ett eventuellt införande av 
arbetssättet på alla enheter inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. 

Syftet har även varit att mäta personalens eventuellt förändrade arbetsmiljöupplevelse genom 
minskning av de lyft som inköpen i normala fall innebär. Ett ytterligare syfte har varit att mäta 
upplevelsen kring att ej längre hantera brukares kontanter och kort, vilket ofta har omnämnts som 
ett orosmoment bland personalen inom hemtjänsten.

Prioritering
Pilotprojektet har prioriterat tid samt budget. 

Mål
Målet med att prova att införa digitala inköp av dagligvaror är att den personal som ingår i 
pilotprojektet upplever en förbättrad arbetsmiljö, kopplat till inköpen, jämfört med innan projektet 
startade.
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Metod för utvärdering
Personal
För att mäta arbetsmiljön har personal ifrån båda enheter fått fylla i en enkät utifrån upplevelsen av 
sin fysiska samt psykiska arbetsmiljö inför starten av projektet, i halvtid samt vid projektets slut. 

Svarsfrekvens personalenkäter
Område Svarsfrekvens för enkät 

innan start
Svarsfrekvens för enkät i 
halvtid

Svarsfrekvens för enkät i 
slutet av projektet

Komarken 50 % 89% 75%
Nord 2 53 % 63 % 53%

Uppgifter kring antal personal inhämtade från respektive enhetschef.

Intervjuer och avstämningar har skett med planerare och enhetschefer på respektive område 
kontinuerligt under projekttiden.

Brukare
Brukare har fått fylla i en enkät i februari 2021, vilken syftade till att samla in synpunkter inför en 
eventuell kommande upphandling. I slutet av pilotprojektet skickades även en enkät ut för att samla 
in brukarnas upplevelse av de digitala inköpen under hela pilotprojektet.

En anhörig och en brukare har även intervjuats kring sin upplevelse av pilotprojektet och för att 
samla in synpunkter på vilka krav som bör ställas inför en eventuellt kommande upphandling. 
Dessa intervjuer skedde i februari 2021.

Svarsfrekvens brukarenkäter
Område Enkät i februari Enkät i maj
Komarken 87% 85 %
Nord 2 61% 76%

Uppgifter av antal brukare med inköp för respektive period inhämtades från planerare i respektive 
grupp.

Kostnad
Varje inköp har kostat 95 kronor, vilket kommunen har stått för under pilotprojektet. Inför starten 
av projektet gjordes en beräkning av antalet inköp man gjorde per vecka på respektive enhet. 
Utifrån dessa uppgifter skulle kostnaden hamna på cirka 190 000 kr (exklusive moms) hela 
pilottiden. Resultat blev något lägre än det förväntade och hamnade på cirka 160 000 kr (exklusive 
moms)3. 

Utöver kostnaden för avgiften har en lönekostnad för en projektledare, på cirka 15 % av en heltid, 
tillkommit under månaderna september 2020 till och med maj 2021. Lönekostnaden uppgår till 
cirka 95 000 kronor4.

3 Maj månads kostnad är beräknad på snittsumma av månaderna feb-april (3 veckor istället för 4) pga. att fakturan ännu 
inte hade kommit då slutrapporten skrevs.
4 Maj månads lönekostnad är en uppskattning. Lönekostnaden är inklusive arbetsgivaravgifter, skatt och 
semesterersättning.
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Genomförande
En vecka innan pilotprojektet ska starta ökar smittan av Covid-19 kraftigt och regeringen går ut 
med nya restriktioner. Folkhälsomyndigheten ber även allmänheten att undvika miljöer såsom 
butiker. Resultatet av detta blir att Mathem ”slår i taket” av beställningar. I samma veva byter även 
Mathem lager i Göteborg. Beställningssättet som personalen fått lära sig under utbildningen 
fungerar inte längre då de avtalade leveranstiderna blir uppbokade av privatpersoner på Mathems 
webbsida. Planerarna blir ombedda av Mathem att lägga beställningarna som är fullbokade veckan 
efter och att mejla kundtjänst om att kundbeställningarna ska flyttas till veckan innan för att få 
tillgång till sina utlovade leveransdagar. Förfarandet upplevs som krångligt och tidskrävande av 
personalen. 

Man upplever även andra problem såsom att följesedlar inte följer med i kassarna till brukarna samt 
att vissa varor inte finns eller är slut.

I början av 2021 kan personalen återigen lägga beställningar som vanligt utan problem och man 
märker även av att varorna mer sällan tar slut under våren. 

Resultat och måluppfyllelse
Personalperspektiv
Utifrån samtal med planerare på respektive enhet, som förmedlat sina samt övrig personals 
synpunkter muntligen, ser man positivt på det förändrade arbetssättet när det gäller att slippa de 
tunga lyft som inköpen innebär samt att slippa hantera kontanter/kort/kod. 

Trots de problem man stött på vid beställningarna anser planerarna att fördelarna överväger 
nackdelar. Planerarna påtalar att det är olyckligt att pilotprojektets start sammanföll med den andra 
smittvågen under pandemin och de tror att problemen hade varit betydligt färre om så inte var 
fallet.

Vad gäller skillnader mellan grupperna utifrån geografisk placering, centrum kontra landsbygd, ser 
man i resultatet att den centrala arbetsgruppen är mer nöjd än den som en del brukare på 
landsbygd. Kanske beror det på att landsbygdsgruppen har mer tillgång till bil vid sina inköp i 
fysiska butiker och därför inte märker av skillnaden av bärandet lika starkt. Dock är även 
landsbygdsgruppen nöjdare med sin arbetsmiljö i slutet av projektet än innan start.

I resultaten av enkäterna kan man även utläsa att den fysiska arbetsmiljön är den som upplevs som 
mest förbättrad under pilotprojektet. Den psykiska arbetsmiljön har också förbättrats i februari men 
har i maj förbättrats ytterligare. Troligtvis beror skillnaden mellan februari och maj på att man 
kommit in i arbetsuppgiften mer samt på att man upplevde färre problem med att lägga 
beställningar samt att varor var slut senare under våren 2021.

Nedan följer personalens svar på frågorna i enkäterna i diagramform.

”Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?”
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”Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna?”

 

”Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till inköpen?”
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”Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?”

I intervjuer med enhetscheferna i de båda arbetsgrupperna framkommer det att deras upplevelse är 
att mer tid frigörs från personalen vilken nu kan läggas på vård- och omsorgsrelaterade 
arbetsuppgifter. 

De har även märkt av mindre dispyter i arbetsgrupperna kring exempelvis bokning av cyklar. 
Personalen påtalar ofta för enhetscheferna hur uppskattat det är att slippa inköpen i fysiska 
butikerna med allt bärande och den stress som det innebär.
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Brukarperspektiv
Resultatet av den första brukarenkäten som gick ut i februari 2021, vilken syftade till att få in 
synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling för tjänsten, visar blandade resultat av 
nöjdhet. Brukarna uppger sig vara nöjda med leveranser och chaufförer och är missnöjda med högre 
priser än förut, avsaknad av möjlighet till autogirobetalning samt bra extraprisreklamblad.

Nedan redovisas resultat från brukarenkäten från februari 2021 gällande synpunkter inför en 
eventuellt kommande upphandling.

”Vad är allra viktigast för dig när det gäller inköp av dagligvaror via e-handel?”

I de intervjuer som har gjorts med en brukare och en anhörig framkommer det även där att man är 
missnöjd med att varorna är dyrare än förut. Även antalet pappkassar som blir över efter varje 
leverans ses som ett problem. Det framkommer även exempel då det beställts eller levererats fel 
varor. Brukaren önskar ett bättre sätt att se extrapriser och den anhörige tror att upplevelsen hade 
varit bättre om brukarna fick sitta med och beställa på surfplattor. 

I den sista brukarenkäten, som samlade in synpunkter kring brukarnas upplevelse av inköpen under 
pilotprojektet, är svaren återigen blandade. Komarkens brukare är aningen nöjdare än brukarna på 
Nord 2. 

Nedan följer resultatet från enkäten i diagramform.

Lågt pris

Att jag får just den vara jag har beställt

Att ta del av reklamblad med extrapriser innan jag 
lämnar inköpslistan
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”Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet?”

Analys av resultat 
Det anses mycket troligt att brukarnas och personalens upplevelse hade varit annorlunda om 
projektet inte hade sammanfallit med en andra smittvåg under Covid-19 pandemin. Även om 
resultatet visar en mycket positiv upplevelse, ur personalens synvinkel, av de digitala inköpen skulle 
resultatet troligtvis vara ännu mer positivt om projektet inte skett under pandemin. 

En del av brukarnas missnöje, exempelvis gällande felleveranser och avsaknad av möjlighet till pant, 
kan även det klassas som pandemirelaterade problem. Trots brukarnas missnöje hamnar siffran för 
nöjdhet över medel.
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Brukarens upplevelse av att inte ha kontroll över urvalet samt extrapriser skulle troligtvis kunna 
avhjälpas genom att ge brukarna möjlighet att delta i beställningen. Något som skulle kunna ske 
genom att personalen tar med en surfplatta hem till brukaren och lägger beställningen där 
tillsammans med brukaren.

Möjligheten att byta varor som blivit fel kan möjligtvis avhjälpas med en leverantör belägen i 
Kungälv om problemet kvarstår och blir vanligt förekommande.

Förslag på aktivitetsplan 
Inför ett eventuellt införande av digitala inköp inom alla hemtjänstområden i Kungälvs kommun 
bör nedanstående aktivitetsplan beaktas för att underlätta införandet. Förslagsvis införs de digitala 
inköpen av dagligvaror på en till två enheter i taget per månad för att införandet ska ske smidigt.

Ca. 1,5 månader 
innan start

- Informationsbrev 1 till brukare innehållande information om 
införandet, frågor och svar kring e-handel samt information 
om att personuppgifter lämnas till leverantör för att de ska 
kunna leverera/fakturera.

- Eventuellt samtycke från brukare för att lämna dennes namn, 
personnummer och adress till leverantör.

- Information till personal under APT med hjälp av personal på 
enheter som redan har infört arbetssättet.

Ca. 1 månad innan 
start

- Brukarens personuppgifter (namn, personnummer, adress, 
telefon osv) lämnas till leverantör för att sätta upp konton.

Ca. 2 veckor innan 
start

- Utbildning med personal av leverantör kring 
beställningsförfarandet.

- Informationsbrev 2 till brukare innehållande leveransdag och 
tid.
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BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 42/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö.

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå 
brukaren med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få 
inspiration till en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén 
för brukaren. Det skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till 
hemtjänstutförare om så önskas. Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas 
där också hela distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en 
obruten kylkedja införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på 
ett beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning 
som ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras.

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15
Uppdrag inköp
Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR 210724

Förslag till Kommunstyrelsen
                                  1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.
                                  2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma 
                                      med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör
                                      gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
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§ 42/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö.

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå 
brukaren med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få 
inspiration till en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén 
för brukaren. Det skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till 
hemtjänstutförare om så önskas. Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas 
där också hela distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en 
obruten kylkedja införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på 
ett beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning 
som ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras.

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15
Uppdrag inköp
Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR 210724

Förslag till Kommunstyrelsen
                                  1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.
                                  2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma 
                                      med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör
                                      gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
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Denna behandling '12 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.
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