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Kallelse till möte för vård- och 
omsorgsnämnden 
 
Tid: 2021-05-17 , Kl: 18:30  
Plats: Digitalt via Teams eller Munkhättevägen 49, lokal Sillen / 
Ordförande: Tuva Lund (S) Botkyrka Kommun 
Sekreterare: Kerstin Frimodig 

 

Ärenden: 
  Dnr: 
 Ärende för beslut  
1. Prioritering av upphandlingar för politisk 

insyn 2021 
VON/2021:00115 

2. Information från förvaltningen VON/2021:00003 
3. Delårsrapport 1- handlingarna skickas ut 14 

maj 
VON/2021:00123 

4. Kompetensfonden: Återrapportering 2020 
och ansökan 2022 

VON/2021:00127 

5. Rekvirering av statsbidrag God och nära 
vård 

VON/2021:00082 

6. Rekvirering av Länsgemensamma 
stimulansmedel till kommunerna för stärkt 
brukarmedverkan 

VON/2021:00078 

7. Återrapportering av uppdrag: Pröva om 
civilsamhället kan vara utförare av 
verksamhet 

VON/2021:00111 

8. Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för 
vård och omsorg 

VON/2020:00297 

9. Anmälningsärenden 
 

 

10. Delegationsärenden 
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Prioritering av upphandlingar för politisk insyn 2021 (von/2021: 
00115) 
Förslag till beslut 

1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra en upphandling av externa platser 
enligt SoL. 
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden ska fatta beslut om upphandlings-
strategi för den kommande upphandlingen av externa platser enligt SoL. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt 
viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. En förutsättning för detta arbete är ett struk-
turerat arbete med att planera upphandlingsbehov i kommunen. Av denna anledning har 
arbetet med kommunens upphandlingsplan utvecklats. 
 
Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen upphand-
lingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till bättre insyn i upp-
handlingsarbetet för de förtroendevalda. Baserat på denna presentation får nämnden 
möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha 
ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret 
 
För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut om att god-
känna upphandlingsstrategier. I de fall upphandlingens ekonomiska värde överstiger 
förvaltningsdirektörens delegation kommer både genomförandebeslut och tilldelnings-
beslut fattas av nämnden precis som tidigare.  
 
Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos nämnden för 
ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin: 
 
• Externa platser enligt SOL 
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Referens Mottagare 
Jennifer Hultberg 
jennifer.hultberg@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Prioritering av upphandlingar för politisk 
insyn 2021 
Förslag till beslut 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra en upphandling av 

externa platser enligt SoL. 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden ska fatta beslut om 

upphandlingsstrategi för den kommande upphandlingen av externa 
platser enligt SoL. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i 
strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. En förutsättning för 
detta arbete är ett strukturerat arbete med att planera upphandlingsbehov i 
kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens 
upphandlingsplan utvecklats. 
 
Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen 
upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till 
bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda. Baserat på denna 
presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga 
upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande 
verksamhetsåret 
 
För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut 
om att godkänna upphandlingsstrategier. I de fall upphandlingens 
ekonomiska värde överstiger förvaltningsdirektörens delegation kommer 
både genomförandebeslut och tilldelningsbeslut fattas av nämnden precis 
som tidigare.  
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] 

Vård- och omsorgsförvaltningen    Kod:2.5.1.1 

  Dnr: VON/2021:00115 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos 
nämnden för ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin: 
 
• Externa platser enligt SOL 

 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i 
strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. 
 

Kommunens upphandlingsplan fastställs årligen 
En förutsättning för detta arbete är ett strukturerat arbete med att planera 
upphandlingsbehov i kommunen. Av denna anledning har arbetet med 
kommunens upphandlingsplan utvecklats. Arbetssättet med 
upphandlingsplanen beskrivs av nedanstående figur: 
 

 
 
  
Upphandlingsenheten arbetar löpande inom olika inköpskategorier för att 
identifiera upphandlingsbehov, vanligen genom månadsvisa 
uppföljningsmöten med representanter från berörda verksamheter. 
Halvårsvis stäms helheten av med respektive förvaltning för att säkerställa 
att inte saker missats. 
 
Planering av upphandlingar ska ha en treårig horisont, men fastställande av 
upphandlingsplan görs under fjärde kvartalet för nästkommande år. 
Förvaltningar ansvarar för att de säkerställer att budget finns för 
upphandlingar som planeras. 
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Nämnder ges möjlighet att välja ut upphandlingar med ökad 
insyn 
Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen 
upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till 
bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda. 
 
Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka 
strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i 
under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är en 
strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller 
påverkan för Botkyrkaborna. 
 

Under året får nämnden därefter fastställa 
upphandlingsstrategier  
För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut 
om att godkänna upphandlingsstrategier. Upphandlingsstrategin är ett 
beslutsdokument tidigt i upphandlingsarbetet där behov- och 
marknadsanalys sammanfattas tillsammans med förslag till hur 
upphandlingen ska genomföras (upphandlingsförfarande, anbudsområden, 
kravställning och utvärderingsmodell mm). 
 

Tilldelningsbeslut godkännas i nämnder om de överstiger 
delegations för förvaltningsdirektören 
I de fall upphandlingens ekonomiska värde överstiger 
förvaltningsdirektörens delegation kommer tilldelningsbeslut fattas av 
nämnden precis som tidigare. Då upphandlingsärenden hanteras i nämnd 
gäller absolut sekretess. För att ändå möjliggöra för ledamöterna att sätta sig 
in i ärenden före beslut kommer separata möten bokas före nämndens 
sammanträden för att då kunna ta del av sekretessbelagda handlingar. Som 
tidigare ska ledamöter såväl som tjänstepersoner underteckna 
sekretessförbindelse samt jävsdeklaration. 
 

Upphandlingsplan 2021 
I normala fall är ambitionen att upphandlingsplanen liksom den årliga 
prioriteringen ska göras redan före årsskiftet. Arbetet att fastställa årets 
upphandlingsplan har dragit ut på tiden med anledning av att det är ett nytt 
arbetssätt och det har gjort det svårt att få fullständiga underlag från 
förvaltningarna. 
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Förhoppningen är att planering av upphandlingar ska förbättras framöver. 
En konsekvens av denna försening är att ett antal upphandlingar redan både 
påbörjats och slutförts under året utan möjlighet till politisk insyn.  
 
I bilaga 1 redovisas de upphandlingar som är specifika för denna nämnd. 
Observera att kommungemensamma upphandlingar som avser mer än en 
förvaltning hanteras i Utskottet Botkyrka som organisation (UBO) och 
kommer alltså inte att hanteras i de övriga nämnderna. 
 
Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos 
nämnden för ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin: 

• Externa platser enligt SOL 
 
Ovanstående upphandling överskrider förvaltningsdirektörens delegation 
och därför måste nämnden fatta beslut att starta upphandling och senare 
också tilldelningsbeslut. 
 
Följande upphandling är strategisk men redan påbörjad och därför inte 
aktuell för politisk insyn: 

• Externa platser enligt LSS 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Inga ekonomiska konsekvenser till följd av detta beslut 

 

Bilaga 
Upphandlingsplan 2021 VON 
 

Expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Bilaga 1 Upphandlingsplan 2021 VON

UPPHANDLING KATEGORI PROCESS PRIORITERING POLITISK INSYN EK. VÄRDE FÖRVALTNING
Tillsyn på distans IT och telekom Underlag B Normal 1 400 000 kr                 VOF
Trygghetslarm ordinärt boende IT och telekom Planerad B Normal VOF
Externa platser enligt SOL Sociala tjänster Planerad A Strategisk 300 000 000 kr VOF
Sjukskötersketjänster Sociala tjänster Förslag C Låg prioritet ? VOF
Distribution kylda matlådor Sociala tjänster Förslag B Normal VOF
Externa platser enligt LSS Sociala tjänster Utvärdering A Strategisk 250 000 000 kr             VOF
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Information från förvaltningen (von/2021: 00003) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 

Verksamhetsinformation - Personlig assistans - enhetschef Helena Ruschmeyer  
Information från omsorgsdirektören  
- Statusuppdatering corona  
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Referens Mottagare 

Kerstin Frimodig 

kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Information från förvaltningen, maj 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 

informationen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsinformation - Personlig assistans - enhetschef Helena 

Ruschmeyer 

Information från omsorgsdirektören 

- Statusuppdatering corona 
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Kompetensfonden: Återrapportering 2020 och ansökan 2022 
(von/2021: 00127) 
Förslag till beslut 

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av erhållna medel från kom-
petensfonden 2020. 
2.Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till kompetensfonden 2022. 

Sammanfattning 

2020 erhöll vård- och omsorgsförvaltningen 3, 5 miljoner kronor från kompetensfonden. 
På grund av Coronapandemin så blev inte alla de satsningar som vi planerat under 2020 
genomförda. 
 
Vård- och omsorgsnämnden söker årligen medel från kompetensfonden för att kompe-
tenshöja förvaltningens medarbetare inom grundläggande kompetens samt för eventu-
ella satsningar som behövs vid extraordinära behov. Förvaltningen ansöker om medel 
från kompetensfonden för omsorgsutbildningar, språkutbildningar, omställning och för-
ändringsledning. 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Vård- och omsorgsförvaltningen    Kod:2.3.2.2 

  Dnr: VON/2021:00127 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Kristina Sallander 
Kristina.sallander@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kompetensfonden: Återrapportering 2020 
och ansökan 2022 
Förslag till beslut 
1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av erhållna medel 
från kompetensfonden 2020. 
2.Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till kompetensfonden 
2022. 

Sammanfattning 
2020 erhöll vård- och omsorgsförvaltningen 3, 5 miljoner kronor från 
kompetensfonden. På grund av Coronapandemin så blev inte alla de 
satsningar som vi planerat under 2020 genomförda.  
 
Vård- och omsorgsnämnden söker årligen medel från kompetensfonden för 
att kompetenshöja förvaltningens medarbetare inom grundläggande 
kompetens samt för eventuella satsningar som behövs vid extraordinära 
behov. Förvaltningen ansöker om medel från kompetensfonden för 
omsorgsutbildningar, språkutbildningar, omställning och 
förändringsledning. 
 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Vård- och omsorgsnämndens ansöker om totalt 3 874000 kronor från 
kompetensfonden för 2022. 
 
 
Petra Oxonius   Åsa Olsen 
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Omsorgsdirektör  HR- chef 

Bilagor 
1. Kompetensfonden- återrapportering 2020 
2. Komptensfonden- ansökan 2022 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Återrapportering  
 
Utbildning språkutbildning 2020 
 
2020 erhöll vård- och omsorgsförvaltningen 3,5 miljoner kr. På grund av Coronapandemin så 
blev inte alla de satsningar som förvaltningen planerat under 2020 genomförda. Nedan 
återrapporteras det som vård- och omsorgsförvaltningen hade möjlighet att genomföra. 
 
Under våren 2020 startade en utbildning i svenska språket med 22 deltagare. Utbildningen 
genomfördes växelvis digitalt och i klassrum. Alla elever kunde inte slutföra kursen på grund 
av sjukdom. Några av dessa medarbetare har dock återupptagit studierna genom den 
utbildning som startade våren 2021. I slutet av 2020 gjordes en nivåbedömning/ testning av 
medarbetarnas svenskkunskaper för att rätt stöd ska kunna ges. Denna vikariekostnad är 
inkluderad i kostnaden nedan.  
 

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

Språkutbildning - vikariekostnader   22  414 000 kr 
 
 
  
Utbildning - Formell kompetens 2020 
 
Nämnden har målet att andelen omsorgspersonal med formell kompetens ska öka och år 2024 
utgöra 92 procent. Detta tillsammans med målen om att nöjda medborgare och kvaliteten ska 
öka gör att förvaltningen fortsatt behöver säkerställa att alla tillsvidareanställda medarbetare 
inom Kommunals avtalsområde har formell kompetens. Med formell kompetens avses 
omsorgsutbildning.  Nedanstående vikariekostnad uppstod våren 2020.    
  
 
  

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

Omsorgsutbildning - vikariekostnad  16  212 000 kr 
 
 
 
 

Sammanfattning    Antal  
 
medarbetare  

 Kostnad  

 Språkutbildning- vikariekostnad 22 414 000 kr 
Omsorgsutbildning- vikariekostnad 16 212 000 kr 
   
Totalt   38  626 000 kr 

 
 
 
 



Ansökan Kompetensfonden 2022  
 
Behov av kompetensutveckling 
 
Svenska språket  
Vård- och omsorgsnämnden har som mål om att andelen omsorgspersonal med formell 
kompetens ska öka och år 2024 utgöra 92 procent.  Detta tillsammans med målen om nöjda 
medborgare och att kvaliteten ska öka gör att förvaltningen fortsatt behöver säkerställa att alla 
tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals avtalsområde har formell 
kompetensförvaltningen fortsatt behöver säkerställa att alla tillsvidareanställda medarbetare 
inom Kommunals avtalsområde har formell kompetens. Vi har ett särskilt fokus på de inom 
LSS-området som har en lägre andel utbildad personal än inom äldreomsorgen. För att kunna 
tillgodogöra sig omsorgsprogrammet krävs en viss nivå i svenska. Därmed 
identifierar förvaltningen de som har behov av detta inom äldreomsorgen såväl som inom 
LSS-området för att sedan utbilda dem i svenska språket. Det är också en politisk målsättning 
att öka våra medarbetares kompetens inom svenska språket för att säkerställa kvalitet och 
trygghet för kommunens medborgare.   
 
Förvaltningen avser att fortsatt samarbeta med arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen. Kostnaderna för utbildningen kommer att sökas från Omställningsfonden TLO-
KL och vikariekostnaderna som inte kan sökas därifrån äskas från Kompetensfonden.  
 
 Kostnaden som redovisas bygger på vikariekostnaden för tiden medarbetarna är i skolan 
under utbildningsveckorna.  Kostnaden inkluderar även vikariekostnad i samband med att 
medarbetarna genomgår testning/nivåbedömning innan utbildningen påbörjas.    
 
 

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

 Språkutbildning, vikariekostnad  25  1 090 000 
 
 
Formell kompetens 
Nämnden har fortsatt målet om att "andelen omsorgspersonal med formell kompetens ska 
öka" och år 2024 utgöra 92 procent. Detta tillsammans med målen om att nöjda medborgare 
och kvaliteten ska öka gör att förvaltningen fortsatt behöver säkerställa att alla 
tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals avtalsområde har formell kompetens. Med 
formell kompetens avses omsorgsutbildning.   
  
Kostnaden som redovisas här bygger på att 25 medarbetare är klara med 1500 gymnasiepoäng 
som kostar oss 69 000 kr per deltagare samt vikariekostnad för tiden de är i skolan under 
dessa utbildningsveckor för 2022. 
 

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

 Omsorgsutbildning, vikariekostnad  25  1 700 000 
 
 
Förändringsledning   



En utredning har under våren startats upp för att undersöka förutsättningarna för att slå ihop 
vård- och omsorgsförvaltningen med socialförvaltningen. Om utredningen pekar på att 
förvaltningarna gagnas av en hopslagning kommer förvaltningen att behöva arbeta med 
förändringsledning.  Förutom arbete med eventuella organisationsanpassningar kommer 
organisationskultur och arbetssätt att behöva ses över och förmodligen förändras. Det har 
under åren pågått en hel del samarbete mellan förvaltningarna utifrån vår delade 
medborgarprocess men mycket arbete kvarstår om detta blir aktuellt. Förvaltningen ansöker 
därför om extra medel till förändringledning om beslut fattas att förvaltningarna kommer att 
slås ihop.    
   

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

Förändringsledning - 
sammanslagning socialförvaltningen - vård- och 
omsorgsförvaltningen 

 75  300 000 kr   

 
 
Förvaltningen står inför en större omställningsprocess i samband med förändrade 
förutsättningar inom hemtjänsten. Cheferna i verksamheten kommer att behöva hantera mer 
omfattande verksamhetsförändring och personalförändring än tidigare. Genom ökad kunskap 
om förändringsprocesser och mänskligt beteende vid stress/förändring skapas stabilitet och 
trygghet för både brukare och medarbetare. Samtliga chefer inom vård- och omsorgs-
förvaltningen kommer att behöva denna insats då förändringen under närmaste åren förväntas 
beröra samtliga verksamheter.      
 

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

Förändringsledning - omställning   75  100 000 kr   
 
  
Omställning för medarbetare   
Den förestående förändringen inom hemtjänsten innebär att förvaltningen behöver arbeta för 
att försöka minimera den överkapacitet av personal som kan uppstå. Personalbehov i andra 
verksamheter behöver identifieras och fångas upp så att medarbetare internt kan komma 
ifråga för lediga tjänster. För ett antal medarbetare kommer vidareutbildning att behövas för 
att förebygga att en arbetsbristsituation uppstår på grund av kompetensbrist.  Exempel på 
områden där kompetensutvecklingsinsatser kan behövas är exempelvis inom; 
funktionsnedsättningsområdet, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, psykiatri. 
Beräkningen bygger på att cirka 40 personer genomgår fördjupningsutbildning om 200 poäng. 
Förvaltningen avser att söka medel från Omställningsfonden TLO-KL gällande 
utbildningen men vi har inte möjlighet att söka medel för vikariekostnaderna som därmed 
äskas från Kompetensfonden.  
 
 

Kompetensutveckling      Antal   
 medarbetare   

 Kostnad   

 Omställning, vikariekostnad  40  684 000 kr 
 
Sammanställning av kostnader: 
 



 
Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   
 Kostnad   

 Språkutbildning, vikariekostnad  25  1 090 000 
Förändringsledning - 
sammanslagning socialförvaltningen - vård- och 
omsorgsförvaltningen 

 75  300 000 kr   

Förändringsledning - omställning   75  100 000 kr   
 Omställning, vikariekostnad     40  684 000 kr 
 Omsorgsutbildning, vikariekostnad  25  1 700 000 
Summa kostnad:      240  3 874 000 kr 
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Rekvirering av statsbidrag God och nära vård (von/2021: 00082) 
Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att rekvirera utlysta statsbidrag 
för 2021.  
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och omsorgsförvaltningen att rekvi-
rera och återrapportera statsbidraget till Storsthlm.  
3. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i enlighet med fördel-
ningsnyckel beskriven i tjänsteskrivelsen.  
.  
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedlen återrapporte-
ras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021.  
 

Sammanfattning 

 Botkyrka kommun har genom samverkansorganisationen Storsthlm möjlighet att ta del av 
statliga stimulansmedel för att skapa en god och nära vård. Medlen riktar sig till personal 
inom den kommunala hälso-och sjukvården, oavsett utförare, och i Botkyrka delar vård- 
och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden på stimulansmedlen utifrån 
hur många legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som finns inom respektive verksam-
hetsområde. 1. Av de 5 068 621 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att 
vård- och omsorgsnämnden får 4 162 575 kronor, socialnämnden 290 412 kronor och ut-
bildningsnämnden 615 634 kronor. Medlen ska rekvireras från Storsthlm senast 31 maj 
2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma stimulansmedlen 
har använts till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta 
vid behov efterfråga mer underlag från kommunerna. 
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Referens Mottagare 
Ramona Grapenhielm 
ramona.grapenhielm@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Rekvirering av statsbidrag God och nära 
vård 
Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att 
rekvirera utlysta statsbidrag för 2021.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen att rekvirera och återrapportera statsbidraget 
till Storsthlm. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i 
enlighet med fördelningsnyckel beskriven i tjänsteskrivelsen. 

. 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av 

stimulansmedlen återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 
2021. 

Sammanfattning 
 

Botkyrka kommun har genom samverkansorganisationen Storsthlm 
möjlighet att ta del av statliga stimulansmedel för att skapa en god och nära 
vård. Medlen riktar sig till personal inom den kommunala hälso-och 
sjukvården, oavsett utförare, och i Botkyrka delar vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden på 
stimulansmedlen utifrån hur många legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal som finns inom respektive verksamhetsområde. 1. Av de 
5 068 621 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att vård- 
och omsorgsnämnden får 4 162 575 kronor, socialnämnden 290 412 kronor 
och utbildningsnämnden 615 634 kronor. Medlen ska rekvireras från 
Storsthlm senast 31 maj 2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur 
de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet 
respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga 
mer underlag från kommunerna. 
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Ärendet 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen God och nära vård 2021 som ligger till grund för årets 
stimulansmedel med syfte att vidareutveckla den nära vården. Målet med 
omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och 
samordnad vård som stärker hälsan.  
 
Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Majoriteten av 
stimulansmedlen är avsedda för regionerna men en viss andel, 1000 
miljoner, fördelas till kommunerna. Medel till kommunerna betalas ut till 
landets 24 regionala samverkans- och stödstrukturer (RRS). Storsthlm har 
en samordnande roll för RSS Stockholms län och har som en del i 
överenskommelsen tilldelats drygt 147 miljoner kronor. Styrgruppen för 
RSS Stockholms län, där sju socialchefer företräder länets kommuner, har 
den 24 februari 2021 ställt sig bakom förslaget om fördelning av årets 
stimulansmedel. Överenskommelsens övergripande områden är: 
 

• Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården 
 

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
 

• Insatser inom ramen för ”Vision e-hälsa 2025 – Förstärkning av 
ambulanssjukvården”. 

 
Av de dryga 147 miljoner kronorna fördelas 142 869 460 kronor till 
kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. Resterande, 
det vill säga 4 418 643 kronor, vilket motsvarar 4 procent av 
stimulansmedlen för utvecklingsområdet ”Nära vård”, ska användas till 
länsgemensamma insatser. Insatserna planeras för och används i samråd 
med styrgruppen för RSS Stockholms län. 
 
Kommunernas stimulansmedel får användas för följande områden:  
 
1. Nära vård – omställningsarbete  
2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
3. Vidareutbildning för sjuksköterskor  
 
Av de 5 068 621 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att 
vård- och omsorgsnämnden får 4 162 575 kronor, socialnämnden 290 412 
kronor och utbildningsnämnden 615 634 kronor. Medlen får, som tidigare 
år, användas inom en rad områden för att stärka nya, redan pågående 
satsningar, eller för att bibehålla effekter av redan gjorda satsningar. 
Stimulansmedlen riktar sig till utförare av hälso- och sjukvård, oavsett vem 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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som är utförare. Det betyder att såväl kommuner som externa utförare som 
bedriver kommunal hälso- och sjukvård, och som är offentligt finansierade, 
omfattas.  
 
Medlen ska rekvireras senast den 31 maj 2021 och måste användas under 
2021. Storsthlm anvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma 
stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet respektive 
Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga mer 
underlag från kommunerna. 
 
Rekvirering av statsbidrag överstigande 25 prisbasbelopp ska beslutas av 
kommunstyrelsen varför ärendet skrivs fram till dem för beslut. Men då 
medlen ska faktureras Storsthlm senast den 31 maj föreslår vård- och 
omsorgsförvaltningen att omsorgschef rekvirerar medlen efter vård- och 
omsorgsnämnden men innan kommunstyrelsens formella beslut för att det 
ska hinna göras i tid. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en återrapportering av vad 
stimulansmedlen används till redovisas i vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsberättelse för 2021. 
 

Fördelningsnyckel till externa utförare 
Varken i Socialdepartementet eller i Storsthlms instruktioner framgår hur 
medlen ska fördelas till de externa utförarna. Vård- och omsorgsnämnden 
har sedan tidigare använt sig av en fördelningsnyckel vid fördelning av 
medel till externa utförare. Enligt fördelningsnyckeln kan externa utförare 
av vilka kommunen köper platser, oavsett om de är geografiskt 
hemmahörande i Botkyrka kommun eller inte, har kunnat ta del av medlen. 
En variant av denna fördelning föreslås även denna gång. 

Vård- och omsorgsförvaltningen är ansvarig för den kommunala hälso- och 
sjukvården för boende på särskilt boende (vård- och omsorgsboenden, 
korttidsboenden och servicehus och servicelägenheter) inom äldreomsorgen 
och på gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. 

Totalt har förvaltningen motsvarande 52 helårstjänster med legitimerade 
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdelat på 
äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
innebär det en personaltäthet på 0,1 sjukvårdspersonal per boende inom 
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äldreomsorgen och 0,03 per boende inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. 

Vid tidigare fördelning av stimulansmedel till externa utförare inom 
äldreomsorgen har medlen, för att underlätta det administrativa arbetet, 
endast fördelats till externa utförare där kommunen köper fem platser eller 
fler. Samma förhållningssätt föreslås även denna gång vid fördelning av 
medlen till externa utförare inom äldreomsorgen. Inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning är förutsättningarna annorlunda, och där 
föreslår förvaltningen att medlen ska vara tillgängliga att ansöka om för 
samtliga externa utförare som vård- och omsorgsförvaltningen köper platser 
av. 

Medräknat de externa utförare som uppfyller ovan beskrivna villkor, och 
utifrån premissen att de har samma personaltäthet som inom vård- och 
omsorgsförvaltningen, så tillkommer det ytterligare 12 helårstjänster hos de 
externa utförarna. Sammanlagt blir 64 helårstjänster inom den kommunala 
hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 
Motsvarande siffra för utbildningsförvaltningen medräknat deras privata 
utförare är 32 och för socialförvaltningen 3 helårstjänster. En procentuell 
fördelningen av stimulansmedlen mellan vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden innebär möjlighet för vård- och omsorgsnämnden att ta 
del av 4 162 575 kronor, socialnämnden 290 412 kronor och 
utbildningsnämnden 615 634 kronor av Botkyrkas stimulansmedel. 

Vård-och omsorgsnämndens andel av stimulansmedel föreslås fördelas 
utifrån antalet hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån premissen att de 
externa aktörerna har samma personaltäthet som vård- och 
omsorgsförvaltningen och fördelat på antalet boende ger det externa utförare 
möjlighet att ansöka om 6 540 kronor per boende från Botkyrka inom 
äldreomsorgen och 1 962 kronor per boende från Botkyrka inom omsorgen 
om personer med funktionsnedsättning. När det gäller de externa utförarna 
inom äldreomsorgen gäller det för utförare som kommunen köper fem eller 
fler platser av. 
. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Då beslutet handlar om att rekvirera medel ser vård- och 
omsorgsförvaltningen inga ekonomiska konsekvenser av beslutet. 

 
Petra Oxonius    Ramona Grapenhielm 
Omsorgsdirektör  Omsorgschef 
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Bilagor 
1. Stimulansmedel God och nära vård 2021 
2. Fördelning till kommunerna och den länsgemensamma nivån (4 % till 

RSS) av stimulansmedel 2021 
 

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


 
 
Helena Wiklund 

SKRIVELSE UT 
2021-03-09 
S/21/0045-11 

 Huvudregistratorer i kommunerna i 
Stockholms län 
 
Socialchefer i Stockholms län, 
strategiskt nätverk socialtjänst 
 
Kontaktpersoner i kommunerna 
utifrån kontakt vad gäller  
God och nära vård 
 
 

 

  

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 

Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Statliga stimulansmedel inom God och nära 
vård 2021 

Här följer information om hur er kommun kan ta del av statliga 
stimulansmedel genom att fakturera Storsthlm senast den 31 maj 2021 
enligt detta dokument.  

Bakgrund  
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen God och nära vård 2021 som ligger till grund för årets 
stimulansmedel. Genom den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) har 
länets kommuner tilldelats drygt 147 miljoner kronor för arbete med God och nära vård 
2021. År 2019 tilldelades länets kommuner ca 23 miljoner kronor och år 2020 drygt 70 
miljoner kronor. 

Storsthlm har en samordnande roll för RSS Stockholms län och fungerar som 
mottagare av länsgemensamma statliga stimulansmedel.  

Styrgruppen för RSS, där sju socialchefer företräder länets kommuner, har den 24 
februari 2021 ställt sig bakom förslaget om fördelning av årets stimulansmedel. 

Fördelning av stimulansmedel i länet 
De gemensamma medlen på drygt 147 miljoner kronor rekvireras av Storsthlm (för 
RSS) och används enligt nedan: 

 

I år är stimulansmedlen till kommunerna enligt överenskommelsen fördelade inom tre 
olika områden: 

1. Nära vård – omställningsarbete 
2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
3. Vidareutbildning för sjuksköterskor 

 

mailto:info@storsthlm.se
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Av de dryga 147 miljoner kronorna fördelas 142 869 460 kronor enligt 
fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. 
Se tabell i bilaga 1 för att se fördelning per kommun. 

Resterande, dvs 4 418 643 kronor vilket motsvarar 4 % av stimulansmedlen för 
utvecklingsområdet ”Nära vård”, ska användas till länsgemensamma insatser. 
Insatserna planeras för och används i samråd med styrgruppen för RSS.  

Hur stimulansmedlen får användas enligt överenskommelsen 
Omställningen till en god och nära vård pågår i kommuner och regioner. Arbetet kräver 
långsiktighet och uthållighet hos såväl regioner och kommunerna som staten.  
Överenskommelsen för 2021 består av fyra olika utvecklingsområden som alla syftar till 
att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära 
vården. Dessa utvecklingsområden är: 

− Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

− Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
− Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
− Förstärkning av ambulanssjukvården 

Som nämnts på föregående sida får kommunerna stimulansmedel för tre områden 
under 2021 (Nära vård, Goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt 
Vidareutbildning för sjuksköterskor). Dessa tre områden inryms i de två första 
utvecklingsområdena ovan.  

Här kan ni läsa mer om dessa två utvecklingsområden: 

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården 

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

Överenskommelsen i sin helhet finns här 
Läs mer under framför allt avsnitt 3 och 4 i överenskommelsen. 

I bilaga 2 finns ett bildspel från SKR:s informationstillfälle om God och nära vård 
2021. I bildspelet finne en länk till ett inspelat informationstillfälle som SKR anordnade 
den 12 februari 2021. ”God och nära vård” presenteras cirka 31 minuter in i filmen och 
tar ca 45–50 minutera att titta på.  

Här finns även mer information att hämta på SKR:s hemsida:  
Övergripande information om Överenskommelse om en god och nära vård 2021 

Medlen får, som tidigare år, användas inom en rad områden för att stärka nya, redan 
pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.  
Även offentligt finansierade privata aktörer ska kunna få ta del av medlen, givet att 
juridiska förutsättningar finns, och medverka till att insatserna som framgår av 
överenskommelserna genomförs. 

Information om hur ni fakturerar senast 31 maj 
Rekommendationen från Storsthlm är att ni rekvirerar medlen så fort som möjligt. 
Påminnelser kommer skickas ut mellan mars-maj för detta, för att säkerställa ett svar 
kring er avsikt. Medel som fortfarande är kvar på Storsthlm efter den 31 maj 2021 
kommer att förberedas för alternativt förfogande i samråd med styrgruppen för RSS 
och socialcheferna i länet – så att pengarna kan komma till användning i länet och inte 
ska behöva återbetalas till Kammarkollegiet. 

 

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard/utvecklingavdennaravardenmedfokuspaprimarvarden.31668.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/overenskommelseutveckladeforutsattningarforvardensmedarbetare.28390.html
https://skr.se/download/18.2493c478177b3f358022f2ff/1613747720659/God_och_nara_vard_2021_uppdaterad.pdf
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html
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I bilaga 1 ser ni vad er kommun kan fakturera per område: 

1. Nära vård – omställningsarbete 
2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
3. Vidareutbildning för sjuksköterskor 

Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast 
de summor ni blivit tilldelade, eller önskar rekvirera.  

Mejla faktura till faktura@storsthlm.se senast den 31 maj 2021. Storsthlm utbetalar 
fakturan så snart stimulansmedlen har inkommit till Storsthlm från Kammarkollegiet. 

Fakturauppgifter  
 
Fakturaadress: Storsthlm, Box 38145, 100 64 STOCKHOLM 

Mejla fakturan till faktura@storsthlm.se senast 31 maj 

1. Färdigställ en faktura för alla tre områden (Nära vård, Goda förutsättningar 

för vårdens medarbetare samt Vidareutbildning för sjuksköterskor) 

 

2. Ange ”Rekvirering av stimulansmedel God och nära vård 2021”, dnr 

S/21/0045” på fakturan 

 

3. Ange i fakturan det belopp ni önskar rekvirera (hela summan eller del av 

summan) per område och nämn rätt referensnummer  

a) Nära vård refnr 785 belopp________ kronor 

b) Goda förutsättningar för vårdens medarbetare refnr 786 belopp________ 
kronor 

c) Vidareutbildning för sjuksköterskor refnr 787 belopp________ kronor 

4. Kommunens konto för utbetalning och andra eventuella 

utbetalningsinstruktioner  

 

Redovisning av kommunernas utvecklingsinsatser 
Storsthlm (i egenskap av samordnare för RSS) ansvarar för att till Kammarkollegiet 
samt Socialstyrelsen återrapportera hur de statliga stimulansmedlen har använts och 
fördelats i länet. Storsthlm återkommer till er under 2021 för att efterfråga olika 
underlag inför återrapportering. Enligt överenskommelsen kommer nedanstående att 
efterfrågas. 

Till Socialstyrelsen (enligt överenskommelsen sid 47) 

RSS ska redovisa genomförda insatser, uppnådda resultat och användningen av medlen 
inom ramen för överenskommelsen utifrån ett frågeunderlag som kommer att tas fram 
gemensamt av SKR och Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 
2021. En delredovisning ska inkomma till Socialstyrelsen senast den 30 september 
2021 och slutredovisningen till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2022. I 
redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska 
framgå hur insatserna bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa. 
Delredovisningen ska innehålla genomförda och planerade insatser samt identifierade 
utmaningar för det fortsatta arbetet med genomförandet av överenskommelsen. 

mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:faktura@storsthlm.se
https://www.storsthlm.se/social-valfard-och-halsa/regionala-samverkans--och-stodstrukturer-rss.html
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Till Kammarkollegiet (enligt överenskommelsen sid 50) 

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur de medel som tilldelats RSS 
använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Medel som 
kommunerna via RSS inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 
31 mars 2022. 

Meddelanden och eventuella frågor  

• Välkommen att ställa eventuella frågor till stimulansmedel@storsthlm.se så 

återkopplar vi inom kort. Ange vid kontakt ”Rekvirering av stimulansmedel God 

och nära vård” i ämnesraden för snabbare hantering.  

• Vet ni redan nu att ni inte önskar ta del av medel, meddela detta gärna så snart som 

möjligt till stimulansmedel@storsthlm.se 

 
 

 

Med vänlig hälsning  
 
Åsa Danielsson  
Verksamhetschef, Storsthlm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1: Tabell över fördelning i länet 
 

Bilaga 2: Bildspel från SKR:s informationstillfälle om God och nära vård  

(I bildspelet finne en länk till ett inspelat informationstillfälle som SKR anordnade 12 

februari 2021. ”God och nära vård” presenteras cirka 31 minuter in i filmen och tar ca 

45–50 minutera att titta på).  

mailto:stimulansmedel@storsthlm.se
mailto:stimulansmedel@storsthlm.se


Bilaga 1: Fördelning till kommunerna och den länsgemensamma nivån (4 % till RSS) av stimulansmedel 2021 
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Rekvirering av länsgemensamma stimulansmedel till kommu-
nerna för stärkt brukarmedverkan (von/2021: 00078) 
Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen rekvirerar ut-
lysta stimulansmedel för 2021.  
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att rekvirera och återrapportera sti-
mulansmedlen till SKR.  
3.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel återrapporteras 
i nämndens verksamhetsberättelse för 2021.  

 

Sammanfattning 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om överenskom-
melsen ”Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022”. Som en del av överenskom-
melsen fördelas länsgemensamma stimulansmedel för nedanstående fyra satsningar: 
1. Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 
2. Stärkt brukarmedverkan 
3. Suicidprevention 
4. Ungdomsmottagningar 
Denna skrivelse avser rekvirering av medel för den andra av dessa satsningar – ”Stärkt 
brukarmedverkan”. 
Stimulansmedlen omfattar totalt knappt 42 miljoner kronor som tilldelas Stockholms-
kommunerna inom de fyra satsningarna. Av dessa gäller1 000 000 kronor stärkt bru-
karmedverkan varav Botkyrka har rätt att rekvirera 39 799 kronor. Rekvirering av me-
del ska göras senast den 31 maj 2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera till Sve-
riges kommuner och regioner (SKR) hur de länsgemensamma stimulansmedlen har an-
vänts och fördelats i länet. Storsthlm kommer under året därför att efterfråga informat-
ion om vad kommunen har gjort eller planerar att göra med rekvirerade medel. 
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Botkyrka Kommun 
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Referens Mottagare 
Afamia Elkhoury 
afamia.elkhoury@botkyrka.se 

Vård och omsorgsnämnden 

Rekvirering av länsgemensamma 
stimulansmedel till kommunerna för stärkt 
brukarmedverkan 
Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 
rekvirerar utlysta stimulansmedel för 2021.  

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att rekvirera och 
återrapportera stimulansmedlen till SKR. 

3.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel 
återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

 

Sammanfattning 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022”. Som 
en del av överenskommelsen fördelas länsgemensamma stimulansmedel för 
nedanstående fyra satsningar: 
 
1. Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  
2. Stärkt brukarmedverkan  
3. Suicidprevention 
4. Ungdomsmottagningar 
 
Denna skrivelse avser rekvirering av medel för den andra av dessa 
satsningar – ”Stärkt brukarmedverkan”.  
 
Stimulansmedlen omfattar totalt knappt 42 miljoner kronor som tilldelas 
Stockholmskommunerna inom de fyra satsningarna. Av dessa gäller 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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1 000 000 kronor stärkt brukarmedverkan varav Botkyrka har rätt att 
rekvirera 39 799 kronor. Rekvirering av medel ska göras senast den 31 maj 
2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera till Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts och 
fördelats i länet. Storsthlm kommer under året därför att efterfråga 
information om vad kommunen har gjort eller planerar att göra med 
rekvirerade medel. 

Ärendet 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022”. Som 
en del av överenskommelsen fördelas länsgemensamma stimulansmedel för 
nedanstående fyra satsningar: 
 
1. Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  
2. Stärkt brukarmedverkan  
3. Suicidprevention 
4. Ungdomsmottagningar 
 
Denna skrivelse avser rekvirering av medel för den andra av dessa 
satsningar – ”Stärkt brukarmedverkan”. Övriga satsningar kommer 
socialnämnden att rekvirera medel för, något som därmed även kommer att 
komma delar av vård- och omsorgsnämndens brukare till godo. 
 
Hur stimulansmedlen kan användas  
Medlen ska användas i överenstämmelse med överenskommelsens syfte och 
riktning. Medlen för brukarsamverkan syftar till att stimulera och stärka 
strukturer eller lokalt pågående arbeten för ökad brukarmedverkan, genom 
att: 

• Utveckla patient- och brukarmedverkan och inflytande i vård och 
omsorgen 

• Utveckla och anpassa verksamhet eller insatser utifrån behov hos 
grupp eller individ 

• Utveckla samverkan mellan kommun, region och patient- respektive 
brukar- och anhörigorganisationer, samt andra intresseföreningar. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Stimulansmedlens omfattning och återredovisning 
Stimulansmedlen omfattar totalt knappt 42 miljoner kronor som tilldelas 
Stockholmskommunerna inom de fyra satsningarna. Av dessa gäller 
1 000 000 kronor stärkt brukarmedverkan varav Botkyrka har rätt att 
rekvirera 39 799 kronor. Rekvirering av medel ska göras senast den 31 maj 
202. Storsthlm ansvarar för att återrapportera till Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts och 
fördelats i länet. Storsthlm kommer under året därför att efterfråga 
information om vad kommunen har gjort eller planerar att göra med 
rekvirerade medel. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en återrapportering av vad 
stimulansmedlen används till redovisas i vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsberättelse för 2021. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Då beslutet handlar om att rekvirera medel ser vård- och 
omsorgsförvaltningen inga ekonomiska konsekvenser av beslutet 
 
 

                   Petra Oxonius                             Afamia Elkhoury                                  
Omsorgsdirektör                         Omsorgschef              
 
 

Bilagor 
1. Länsgemensamma stimulansmedel till kommunerna för stärkt 

brukarmedverkan (774)  
2. Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021 

 

Expedieras till: 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Deepa Singhru 
 
 

Till:  
 

Central registrator i kommunerna 
 

Socialchefer i Stockholms 
län, Strategiskt nätverk 
socialtjänst 

 
Utbildningschefer i Stockholms 
län, Strategiskt nätverk 
utbildning 

 
Kommunsamordnarnätverket 
Psykisk hälsa  

 
 

 

  

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 

Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm 

08-615 94 00 info@storsthlm.se 

Org nr 222000-0448 

 

 

Länsgemensamma stimulansmedel till 
kommunerna för stärkt brukarmedverkan 
(774) 

Här följer information om hur er kommun kan ta del av statliga stimulansmedel 
genom att fakturera Storsthlm enligt detta dokument. 

Överenskommelsen Insatser inom området psykisk 
hälsa 2021 – 2022 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022 som ligger 
till grund för årets länsgemensamma stimulansmedel.  
 
I överenskommelsen finns, förutom medel som fördelas direkt till kommuner och 
regioner, en andel så kallade länsgemensamma medel för gemensamma satsningar 
mellan region och kommunerna i länet.   
 
Överenskommelsen och mer information finns på SKR:s hemsida. (länk) 
 

Länsgemensamma stimulansmedel 2021 
De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas enligt nedan för fyra olika 
satsningar. Denna skrivelse avser posten Stärkt brukarmedverkan. 

 
1. Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet: 26 893 845 kr 
2. Stärkt brukarmedverkan: 2 000 000 kr 
3. Suicidprevention: 46 092 305 kr 
4. Ungdomsmottagningar: 35 020 964 kr 

 
Förslag för hur medlen bäst kan användas har arbetats fram av Storsthlm och 
Region Stockholm. Beslut om övergripande inriktning av de länsgemensamma 
medlen har fattats av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg. 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
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Fördelning av posten stärkt brukarmedverkan 
Medel för stärkt brukarmedverkan fördelas lika mellan regionen och kommunerna 
i Stockholm län med 1 000 000 kr till respektive aktör. Kommunernas medel 
fördelas sedan vidare enligt befolkningsunderlag från 1 november 2020. Se tabell 
nedan. 

 

Aktivitet Region Kommun 

Stärkt brukarmedverkan lokalt i 
kommunen 

  1 mkr 

Fortsatt utvecklingsarbete med 
lokala brukarråd  

1 mkr   

 

Se bilaga Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021 för 
detaljer kring belopp till respektive kommun. 

 

Hur stimulansmedlen ska användas 
Medlen ska användas i överenstämmelse med överenskommelsens syfte och 
riktning. Medlen för brukarsamverkan syftar till att stimulera och stärka strukturer 
eller lokalt pågående arbeten för ökad brukarmedverkan, genom att:  

- utveckla patient- och brukarmedverkan och inflytande i vård och omsorgen 

utveckla och anpassa verksamhet eller insatser utifrån behov hos grupp 
eller individ  

- utveckla samverkan mellan kommun, region och patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer, samt andra intresseföreningar 

 
Se punkt 5.5 i överenskommelsen för mer kring berörd post. Överenskommelsen 
finns att hitta på SKR:s hemsida. (länk) 
 
Observera att stimulansmedel för insatser i psykisk hälsa kan användas för flera 
verksamhetsområden inom den kommunala verksamheten. Vi rekommenderar en 
intern samordning inför rekvirering av medel och planering av insatser.  
 

Skicka faktura till faktura@storsthlm.se senast den 31 
maj 2021 
Storsthlm utbetalar fakturan så snart stimulansmedlen har inkommit till Storsthlm 
från SKR och Regionen. Rekommendationen från Storsthlm är att rekvirera 
medlen så fort som möjligt. Påminnelser kommer skickat ut under våren för detta, 
och för att säkerställa ett svar kring er avsikt. Medel som fortfarande är kvar på 
Storsthlm efter den 31 maj 2021 kommer att förberedas för alternativt 
förfogande – så att pengarna kommer till användning i länet där det behövs och 
inte ska behövas återbetalas till Kammarkollegiet vid årets slut.  
 

Om ni önskar ta del av medlen fördelade till er, skicka fakturan till 
faktura@storsthlm.se 
 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:faktura@storsthlm.se
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Fakturauppgifter  

Fakturaadress för registrering: Storsthlm, Box 38145, 100 64 STOCKHOLM. 

 
Notera: Ange ”Rekvirering av stimulansmedel 2021 inom området psykisk 
hälsa”, dnr S/21/0009, samt: 

1. märk fakturan med referens 774 
2. belopp  

3. kommunens konto för utbetalning och andra eventuella 
utbetalningsinstruktioner 

4. samt vad ni kommer att använda pengarna till 
 
Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast 
den summan ni blivit tilldelad, eller önskar rekvirera.  
 

Mejla fakturan till faktura@storsthlm.se 

 

 

Önskar ni inte ta del av medlen, meddela stimulansmedel@storsthlm.se så snart 
som möjligt till, så medel kan komma till vidare behövlig användning.   
 
 

Återrapportering och återbetalning  
Storsthlm ansvarar för att återrapportera till SKR om hur de länsgemensamma 
stimulansmedlen har använts och fördelats i länet. Om ni redan nu vet hur ni 
planerar att använda era medel enligt denna skrivelse, ange gärna det i 
fakturaunderlaget enligt punkt 4 ovan. Vid behov återkommer Storsthlm under 
året för att efterfråga mer underlag. 

 

Medel från de länsgemensamma potterna som inte kan utnyttjas enligt planering 
återbetalas till Storsthlm senast 28 februari 2022. Vidare information kommer 
närmare tid. 

 

Meddelanden och eventuella frågor 
• Rekvirera era medel så snart som möjligt enligt fakturauppgifterna ovan. 

Önskar ni inte ta del av medlen, meddela stimulansmedel@storsthlm.se så 
snart som möjligt till, så medel kan komma till vidare behövlig användning.   
 

• Välkommen att ställa eventuella frågor till stimulansmedel@storsthlm.se så 
återkopplar vi inom kort. Ange vid kontakt, ”Rekvirering av stimulansmedel 
2021 inom området psykisk hälsa, dnr S/21/0009” i ämnesraden för 
snabbare hantering.  

 

 

 

mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:stimulansmedel@storsthlm.se
mailto:stimulansmedel@storsthlm.se
mailto:stimulansmedel@storsthlm.se
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Med vänlig hälsning 

 
Åsa Danielsson 
Verksamhetschef, Storsthlm 

Deepa Singhru  
Projektledare och Samordnare Psykisk hälsa, Storsthlm 

 

 

Bilagt 

1. Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021 
 



 

BILAGA  

  

 

1(4) 

Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021 

Länsgemensamma medel till Stockholms län  

Övergripande stimulansmedlen fördelades till Sveriges kommuner och regioner baserat på befolkningsunderlag från den 1 november 2020. 
De länsgemensamma medlen för suicidprevention, stärkt brukarmedverkan och stärkt samverkan för personer med samsjuklighet fördelas 
mellan region och kommunerna i Stockholm län. Region och kommunerna genom Storsthlm går även lika in för de årligen planerande 
länsgemensamma satsningarna (inklusive projektet Uppdrag psykisk hälsa Stockholm län, och insatser av NASP inom suicidprevention). 

 

 
Stärka samverkan för 

personer med samsjuklighet 
Brukarmedverkan Suicidprevention Ungdomsmottagningar 

Regionen 10 246 922 kr  1 000 000 kr  21 146 152 kr  10 000 000 kr 

Kommunerna  9 746 922 kr*  1 000 000 kr 21 146 152 kr 15 000 000 kr 

Länsgemensamma 
insatser  

Uppdrag psykisk hälsa 
6 400 000 kr 

- Nationellt Centrum för 
Suicidforskning och Prevention 

3 800 000 kr 

10 020 964 kr 

Totalt 26 893 845 kr 2 000 000 kr  46 092 305 kr 35 020 964 kr  

*0,5 mkr avsatt för administrativt stöd och samordning på Storsthlm  

  



 
 

 

2(4) 

Tillgängliga belopp till kommuner 2021 

Medel till kommunerna syftar till att vara resursstöd för lokala insatser inom ramen av överenskommelsens ramar.  

- Fördelning till kommun för stärkt samverkan, brukarmedverkan och suicidprevention utgår från befolkningsunderlag 1 
november 2020 och möjliggörs för rekvirering av kommunerna genom Storsthlm.  
 

- Fördelning av medel till ungdomsmottagningar baseras på antalet ungdomar i målgruppen på den aktuella 
ungdomsmottagningens upptagningsområde (UO) och möjliggörs för rekvirering av kommunerna genom Storsthlm 

OBS: Se brev för respektive post för rätt villkor, fakturering och referensinformation. 

Följande belopp är tillgängliga för kommunerna för rekvirering:    

 

Kommun  Nyckel  Poster  Nyckel  Poster  Totalt per 
kommun 

Befolkning 
(antal, 

1/11/2020)   

Andel, 
%  

Stärkt samverkan för 
personer med 
samsjuklighet  

Stärkt 
brukar-

medverkan  

Suicid-
prevention  

12-22år i 
upptagnings-

område (2021) 

Andel, 
%  

Ungdoms-
mottagningar  

Botkyrka  94 606 3,98% 387 920 39 799 841 601 14 048 4,70% 704 634 1 973 954 

Danderyd  32 857 1,38% 134 726 13 822 292 291 5 566 1,86% 279 185 720 024 

Ekerö  28 690 1,21% 117 640 12 069 255 222 4 353 1,46% 218 342 603 273 

Haninge  92 095 3,87% 377 624 38 743 819 263 12 941 4,33% 649 108 1 884 738 

Huddinge  112 848 4,75% 462 719 47 473 1 003 879 16 401 5,48% 822 658 2 336 729 
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Järfälla  79 990 3,37% 327 989 33 651 711 579 11 317 3,78% 567 649 1 640 868 

Lidingö  48 123 2,02% 197 322 20 245 428 095 6995 2,34% 350 862 996 524 

Nacka  105 189 4,43% 431 314 44 251 935 745 15 399 5,15% 772 399 2 183 710 

Norrtälje  62 622 2,63% 256 774 26 344 557 076 0 0,00% 0 840 194 

Nykvarn  11 014 0,46% 45 162 4 633 97 979 1 618 0,54% 81 157 228 931 

Nynäshamn  28 575 1,20% 117 168 12 021 254 199 3 411 1,14% 171 092 554 480 

Salem  16 750 0,70% 68 681 7 046 149 005 2 627 0,88% 131 768 356 501 

Sigtuna  48 964 2,06% 200 771 20 598 435 576 6 932 2,32% 347 702 1 004 648 

Sollentuna  73 857 3,11% 302 841 31 070 657 021 11 287 3,77% 566 145 1 557 077 

Solna  82 429 3,47% 337 990 34 677 733 276 7 405 2,48% 371 427 1 477 370 

Stockholm  974 073 40,98% 3 994 064 409 777 8 665 206 110 901 37,08% 5 562 684 18 631 730 

Sundbyberg  52 414 2,20% 214 917 22 050 466 267 5 465 1,83% 274 119 977 353 

Södertälje  98 979 4,16% 405 851 41 639 880 502 13 862 4,64% 695 304 2 023 296 

Tyresö  48 333 2,03% 198 183 20 333 429 963 7 383 2,47% 370 324 1 018 803 

Täby  71 874 3,02% 294 710 30 236 639 380 10 659 3,56% 534 645 1 498 972 

Upplands 
Väsby  

46 786 1,97% 191 840 19 682 416 201 6 342 2,12% 318 108 
945 832 
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Upplands-Bro  29 346 1,23% 120 330 12 345 261 058 4 183 1,40% 209 815 603 548 

Vallentuna  34 090 1,43% 139 782 14 341 303 259 5 035 1,68% 252 551 709 933 

Vaxholm  12 003 0,50% 49 217 5 049 106 777 1 813 0,61% 90 938 251 981 

Värmdö  45 000 1,89% 184 517 18 931 400 313 6 515 2,18% 326 786 930 547 

Österåker  45 574 1,92% 186 870 19 172 405 419 6 591 2,20% 330 598 942 060 

Stockholms 
län totalt  

2 377 081 100,00% 9 746 922 1 000 000 21 146 152 299 049 100,00% 15 000 000 46 893 074 kr 
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Återrapportering av uppdrag: Pröva om civilsamhället kan vara 
utförare av verksamhet (von/2021: 00111) 
Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att pröva om civil-
samhället kan vara utförare av verksamhet. 
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att gå igenom sina 
verksamheter och pröva om civilsamhället skulle kunna vara utförare av verksamheten och i 
de fall det är möjligt att ingå långsiktiga samarbetsavtal. I nuläget har vård- och omsorgs-
nämnden inga samarbetsavtal med civilsamhället, men har utifrån uppdraget påbörjat ett 
arbete med att se över vilka möjligheter som finns inom området. Till följd av coro-
napandemin och allt den inneburit för nämnden, har dock arbetet varit mindre aktivt under 
en tid men så smått börjat återupptas under våren. 
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Referens Mottagare 

Emma Åberg 

emma.aberg@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av uppdrag: Pröva om 
civilsamhället kan vara utförare av 
verksamhet 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att 

pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet. 

. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att gå 

igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället skulle kunna vara 

utförare av verksamheten och i de fall det är möjligt att ingå långsiktiga 

samarbetsavtal. I nuläget har vård- och omsorgsnämnden inga 

samarbetsavtal med civilsamhället, men har utifrån uppdraget påbörjat ett 

arbete med att se över vilka möjligheter som finns inom området. Till följd 

av coronapandemin och allt den inneburit för nämnden, har dock arbetet 

varit mindre aktivt under en tid men så smått börjat återupptas under våren. 

Ärendet 
Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer är en 

viktig del i samhällsutvecklingen. Civilsamhället kompletterar den 

kommunala verksamheten och sedan 2009 finns det en överenskommelse 

mellan kommunen och civilsamhället som syftar till att stärka samverkan. 

Överenskommelse har tagits fram i nära dialog med representanter från det 

lokala civilsamhällets organisationer och kommunen. Överenskommelsen är 

en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med 

överenskommelsen är att stärka samverkan och skapa strukturer för 

ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan civilsamhället och 

kommunen. Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska 

utanförskap i kommunen. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-04-21 Kod:3.7.0.1 

  Dnr: VON/2021:00111 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  

 

I Mål och budget 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag till samtliga 

nämnder att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället 

istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå någon 

form av samarbetsavtal. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens 

budgetberedning vid två tillfällen, den 14 maj, respektive den 6 september, 

och innehålla vilka avtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna. 

 

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet finns inga regelrätta 

samverkansavtal i dagsläget men ett arbete har påbörjats med att identifiera 

var det skulle vara möjligt att ingå avtal. Till följd av coronapandemin och 

allt den inneburit för nämnden, har dock arbetet varit mindre aktivt under en 

tid men så smått börjat återupptas under våren. Pandemin i sig har dock 

bidragit till att samarbetet med civilsamhället har utvecklats, exempelvis i 

form av mathjälpen för 70+, som sker i samarbete med Hela människan och 

Svenska kyrkan. Detta är samarbeten som förhoppningsvis fortsätter även 

efter pågående kris och leder till någon form av avtal. 

 

Utöver det undersöker nämnden för närvarande möjligheten att använda sig 

av en applikation (app) för att ta hjälp av civilsamhället med delar inom 

omsorgen som bedöms kunna utföras av frivilliga. Det kan exempelvis gälla 

ledsagning, promenader, ärenden, trygghetsskapande aktiviteter. En central 

del av tanken med appen är att i högre utsträckning kunna bidra till att ge en 

meningsfull vardag samt att motverka ensamhet inom trygga ramar.  

Appen används främst i Norge inom motsvarande verksamheter men även 

några svenska kommuner har valt att använda sig av den. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Vård- och omsorgsnämnden ser i dagsläget inte några ekonomiska 

konsekvenser av beslutet.  

 

Petra Oxonius   Christina Almqvist 

Omsorgsdirektör  Kvalitetschef 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicin-
tekniska produkter som används för vård och omsorg i sär-
skilda boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt social-
psykiatriskt boende (von/2020:002297) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse om kostnadsansvar för förskriv-
ningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produk-
ter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksam-
het samt socialpsykiatriskt boende. 
 

Sammanfattning 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att rekommen-
dera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms 
län och Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård 
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt 
boende. Förlaget till ny överenskommelse har föregåtts av en förstudie 2018, ett flertal 
möten mellan kommuner och regionen och omarbetningar för att göra överenskommel-
sen så tydlig som möjlig. Storsthlm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har 
tagit till sig av de synpunkter som kommit från kommunerna och har nu tagit fram ett 
förslag som innebär att tre överenskommelser blir en och att det blir så lika som möjligt 
i de olika verksamheterna. Det delade ansvaret som funnits för vissa hjälpmedel som 
exempelvis madrasser och komfortrullstolar har tagits bort, samtidigt som överens-
kommelsen ska vara kostnadsneutral. 
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Referens Mottagare 
Christine Vojnovic 
christine.vojnovic@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används 
för vård och omsorg i särskilda boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende. 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. 
 

Sammanfattning 
 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar 
för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. 
Förlaget till ny överenskommelse har föregåtts av en förstudie 2018, ett 
flertal möten mellan kommuner och regionen och omarbetningar för att göra 
överenskommelsen så tydlig som möjlig. Storsthlm och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit till sig av de synpunkter som kommit 
från kommunerna och har nu tagit fram ett förslag som innebär att tre 
överenskommelser blir en och att det blir så lika som möjligt i de olika 
verksamheterna. Det delade ansvaret som funnits för vissa hjälpmedel som 
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exempelvis madrasser och komfortrullstolar har tagits bort, samtidigt som 
överenskommelsen ska vara kostnadsneutral.  
 

Ärendet 
2018 gav VIS (Vård i samverkan) Storsthlm och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm i uppdrag att utarbeta förslag till 
en ny överenskommelse för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom 
särskilt boende för äldre (SoL), bostad för särskild service för vuxna och 
daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska boenden. Efter en förstudie 
fann de att ansvarsfördelningen behövde förtydligas och bli så samstämmig 
som möjligt i olika boendeformer. 
 
Ett förslag på en överenskommelse togs fram av Storsthlm redan i maj 2019, 
men flera kommuner ansåg att förslaget behövde konkretiseras för att 
undvika otydligheter i ansvarsfördelningen. Den 31 oktober 2019 beslutades 
därför att överenskommelsen skulle revideras ytterligare. Efter att en ny 
arbetsgrupp gjort en del ändringar kring förtydliganden skickades en ny 
version ut till kommunerna i mars 2020. Utifrån svaren har ytterligare 
förtydliganden gjorts och Storsthlms styrelse beslutade därefter på sitt 
sammanträde 12 november 2020 att rekommendera kommunerna i länet om 
att anta den nya överenskommelsen. 
 
Några förändringar i den nya överenskommelsen är att kostnaden för 
antidecubitusmadrasser helt övergår till kommunen. I nuvarande 
överenskommelse betalar kommunen för de första sex månaderna och sedan 
ska förskrivaren föra över kostnaden till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
Regionen tar istället över hela kostnaden för komfortrullstolar (idag har 
regionen 75% och kommunen 25%). Kommunen tar över vissa 
specialhjälpmedel från regionen och regionen tar kostnader för exempelvis 
PEG.  
 

Konsekvenser för andra överenskommelser 
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom 
hjälpmedelsområdet ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. 
Det innebär att när den nya överenskommelsen antas, så upphör tre gamla 
överenskommelser att gälla. 
 
Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen 
antas:  
-Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20) 
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- Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska 
hjälpmedel (2004-08-20) 
- Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25)  
 
Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) 
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:  
- Två delöverenskommelser utgår 
- Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (till exempel hänvisning till 
aktuella lagrum)  
 
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat  
anta överenskommelsen. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till den nya 
överenskommelsen som nu är tydligare och förenklar viss fakturering och 
förskrivning.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Utgångspunkten är att den nya överenskommelsen är kostnadsneutral för 
alla parter. 
 
 
Petra Oxonius    Christina Almqvist 
Omsorgschef  Kvalitetschef 

Bilagor 
1. Rekommendation från Storsthlm. 
2.Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län, för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende inklusive fyra bilagor. 
3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med 
konsekvensändringar 
 

Expedieras till: 
Storsthlm 
Kommunstyrelsen (KS/2020:00629) 
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Kommunstyrelser 
Berörda förvaltningschefer inom 
socialförvaltning,   

 

  

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 

Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Rekommendation om att anta 
Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för 
vård och omsorg i särskilt boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende 

 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende. 
 

Sammanfattning 
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten 
i revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt 
jämfört med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga 
ansvarsfördelningen så och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i 
verksamheterna.  
 
En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen 
vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av 
överenskommelsen. 
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Beskrivning av ärendet 

 
Bakgrund – behov av förtydliganden 
Sedan 2015 har kommunerna i länet genom Storsthlms styrelse och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm en gemensam politisk styrgrupp för samverkan 
som kallas VIS (Vård i samverkan). År 2018 gav VIS Storsthlm och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att utarbeta förslag till en ny överenskommelse 
för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre (SoL), bostad för 
särskild service för vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska 
boenden.  

En styrgrupp samt arbetsgrupp bildades bestående av representanter från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm och länets kommuner. Arbetet inleddes med en 
förstudie som resulterade i att det fanns behov av att se över ansvarsfördelningen för 
enskilda hjälpmedel och även att utveckla samverkansformerna mellan kommunerna 
och Region Stockholm i syfte att ansvarsfördelningen för hjälpmedel skulle bli så 
samstämmiga som möjligt i olika särskilda boendeformer.  

Förslaget på ny överenskommelse skulle också förenklas så att ansvaret inom 
hjälpmedelsområdet koncentrerades till en överenskommelse Vidare var syftet att 
effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom 
hjälpmedelsområdet. Därför föreslogs en ny samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågorna. 

Storsthlms styrelse beslutade 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i 
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel 
samt medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt 
boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Under hösten 2019 visade det sig att 
några kommuner efter ytterligare granskning ansåg att förslaget behövde konkretiseras 
ytterligare för att undvika otydligheter i ansvarsfördelning då många användare 
behövde koppla till denna. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från 
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny 
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare.  

En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med att 
förtydliga en del skrivningar, inga ändringar i ansvarsfördelningen eller kostnadsansvar 
har gjorts. 
 
Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en tjänstemannaremiss till 
kommunerna. Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden i ansvarsfrågan hanterats.  
 

 

Beräkning av kostnader – ny överenskommelse blir 
kostnadsneutral 
Utgångspunkten i arbetet med en ny överenskommelse är att förändringarna ska vara 
kostnadsneutrala för alla parter. En särskild fråga från kommunerna har varit hur 
kostnaderna beräknades, vilket gjordes i förstudien under år 2018. 

De föreslagna förändringarna i kostnadsansvar har bedömts vara praktiskt 
genomförbara och samtidigt sammantaget innebära en kostnadsneutralitet (se nedan). 

I förstudien identifierades ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret skulle kunna 
förändras men slutsatsen var att dessa förändringar inte skulle vara kostnadsneutrala.  
Arbetsgruppen har inte kunnat göra ytterligare beräkningar när det gäller 
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kommunernas kostnader, eftersom kommunerna bedömdes ha svårt att särskilja 
specifika kostnader för enskilda hjälpmedel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Konsekvensändringar för andra överenskommelser 

I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet 
ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya 
överenskommelsen antas, så upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och 
konsekvensändringar görs i ytterligare en överenskommelse.  

Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:  

• Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20)  

• Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska 
hjälpmedel (2004-08-20) 

• Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25) 
 
Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras 
som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:  

• Två delöverenskommelser utgår 
• Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (t ex hänvisning till aktuella lagrum) 
 

Övergripande överenskommelse om vård och omsorg 
Arbete pågår med en övergripande överenskommelse om vård och omsorg som 
förväntas bli klar för antagande under år 2021. Överenskommelsen kan komma 
innehålla övergripande principer som kommer gälla även för andra befintliga 
överenskommelser mellan regionen och kommunerna. 
 

  

Kostnadsförändringar 
• Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till kommunen. 

Kostnadsberäkningen är gjord utifrån regionens kostnader för år 2017 för 
antidecubitusmadrasser som förskrivits i särskilda boende enligt SoL.  
Kostnaden för regionen år 2017 var 6,5 mkr.  

• Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor, presentationsmaterial och 
specialrullatorer) som föreslås övergå från regionen till kommunen 
kostade totalt 14 tkr för regionen för år 2017. 
Regionen föreslås ta över den totala kostnaden för komfortrullstolar. 
Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett antagande om att regionen år 
2017 hade 75 procent av kostnaden och kommunerna 25 procent av 
kostnaderna. Kostnaden för 2017 beräknades till totalt 5 mkr för 
kommunerna.  

• Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen. 
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån Nacka kommuns kostnader för år 
2017 som bedömdes vara 600 tkr. 
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Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat 
anta överenskommelsen.   
 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021 med 
e-post till registrator@storsthlm.se. 
 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare Håkan Wramner, 
hakan.wramner@storsthlm.se. 
 

Bilagor 
1. Ny överenskommelse 

2-5. Bilagor till ny överenskommelse 

6.    Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med uppdateringar 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
 

mailto:registrator@storsthlm.se
mailto:hakan.wramner@storsthlm.se
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1 Bakgrund  

1.1 Omfattning 

Denna överenskommelse avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm 
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och 
som ingår i vård- och omsorgsuppdraget för personer som bor i nedan angivna 
särskilda boendeformer, deltar i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 
daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Överenskommelsen avser personer över 18 år (från den dag personen fyllt 18 år). 
 
Överenskommelsen omfattar: 
• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket 

• Dagverksamhet, SoL, inklusive sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL (socialpsykiatri) 

• Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år 

• Daglig verksamhet enligt LSS § 9.10    

• Bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri)  
 

Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för 
ovan beskrivna boendeformer och vid vistelse i dagverksamhet SoL och daglig 
verksamhet LSS. 
 
Överenskommelsen omfattar även former för samverkan mellan parterna.  
 
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering 
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt 
tillämpning av denna överenskommelse i relation till Region 
Stockholm. 
 

1.2 Definitioner 

Hjälpmedel 
Med hjälpmedel avses här individuellt utprovad, förskriven medicinteknisk produkt 
som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom 
att kompensera en funktionsnedsättning. De hjälpmedel som omfattas av denna 
överenskommelse regleras av lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584.  
I denna överenskommelse definieras respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel 
och förbrukningshjälpmedel enligt bilaga 1 och 2.  
 

Förbrukningshjälpmedel 
Förbrukningshjälpmedel är förskrivna hjälpmedel som fortlöpande förbrukas. De 
förbrukningshjälpmedel som omfattas av denna överenskommelse regleras av lagen om 
medicintekniska produkter SFS 1993:584. I denna överenskommelse definieras 
respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel enligt 
bilaga 1 och 2.  
 

Läkemedelsnära produkter 
I detta dokument avser läkemedelsnära produkter, produkter som ingår i 
läkemedelsförmånen. 
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Specialanpassning 
En specialanpassning är när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat 
sätt än vad tillverkaren avsett, när konstruktionsmässiga ingrepp görs, när ett tillägg 
görs på en färdig produkt, om en ny produkt konstrueras och tillverkas eller när 
produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde. 
Specialanpassning innebär att hjälpmedlet ska märkas "Specialanpassad produkt" och 
inte ska bära CE-märket enligt Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 2003:11 
om Medicintekniska produkter. Den som specialanpassat produkten tar då på sig 
produktansvaret. 
 

Grundutrustning 
Med grundutrustning menas den utrustning som behövs i verksamheten för att 
individerna ska kunna bo och vistas där men som inte är förskriven till en enskild 
individ.   
 

Huvudhjälpmedel  
Huvudhjälpmedel är ett komplett fungerade hjälpmedel, till exempel rollator, rullstol 
men kan även vara komplexa hjälpmedel som i kombination med andra hjälpmedel 
bildar nya kombinationsenheter till exempel modulära sittsystem.  
Slutligen kan det också vara hjälpmedel som kan fungera med andra artiklar på öppna 
marknaden till exempel toalettstolsförhöjning.  

 

Medicintekniska produkter 
Medicintekniska produkter är produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska 
direktivet. 
 

1.3 Övergripande syfte och mål med överenskommelsen 

Syftet är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm 
och kommunerna i Stockholms län, när det gäller förskrivna hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och 
som ingår i vård och omsorgsuppdraget.  

 

1.4 Parter, ansvar och åtaganden 

Parter i denna överenskommelse är Region Stockholm genom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och kommuner i Stockholms län. Om Region Stockholm 
eller kommun tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har ansvar för, 
ska denna överenskommelse tillämpas. 
 
Respektive part – kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm – ansvarar för 
att följa denna överenskommelse och att den är känd och tillämpas inom i respektive 
verksamhet.  
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2 Övergripande om fördelning av kostnadsansvar  

2.1 Grundprincip 

Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de överenskommelser som 
slutits mellan kommunerna och dåvarande landstinget rörande särskilda boendeformer 
enligt SoL och LSS. Dessa bottnar i ÄDEL-reformen och 1994-års Handikappreform. 
Senast skedde en reglering av dessa överenskommelser 2015. Efter dessa reformer har 
Region Stockholm och kommunerna ett delat ansvar för förskrivna hjälpmedel och 
medicintekniska produkter. 
 
Grundprincipen är att respektive part även ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel 
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm ansvarar för. 
Vidare ska verksamheterna svara för den grundutrustning som erfordras för den grupp 
av individer som bor eller vistas på boendena. Verksamheterna ska också ha ansvar för 
de hjälpmedel som individ/brukare/patient använder i samverkan med personal.  
 
Från denna grundprincip har gjorts vissa undantag. Exempelvis ansvarar Region 
Stockholm för kostnader för förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år. 
Region Stockholm ansvarar även för kostnader för de hjälpmedel som förskrivs av de 
specialister som endast har uppdrag i Region Stockholm (se vidare avsnitt 2.2). 
Kommunernas ansvar omfattar hjälpmedel i särskilt boende enligt LSS, daglig 
verksamhet enligt LSS samt dagverksamhet enligt SoL, med undantag för vad som 
framgår av punkt 2.2.  
 

2.2 Specifikt kostnadsansvar för Region Stockholm 

 
Region Stockholm har enligt träffade överenskommelser, utöver förteckningarna av 
hjälpmedel (bilaga 1 – 4 och kapitel 5 i detta dokument), kostnadsansvar för: 
 

• Förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år. 

• Förskrivna hjälpmedel inom områdena hörsel- och synhjälpmedel, ortopedtekniska 
samt kosmetiska hjälpmedel för alla åldrar. 

• Testmaterial vid självtest av diabetes. 

• Förskrivna hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda 
individen/brukaren/patienten.  

Region Stockholm ansvarar vidare för kostnad för produkter som ingår i 
läkemedelsförmånen och som förskrivs med hjälpmedelskort via apotek. 

 

2.3 Förskrivning av hjälpmedel och andra medicintekniska 
produkter som används i samband med vårdinsats 

 
Vid hantering av hjälpmedelsansvaret görs skillnad mellan förskrivning av hjälpmedel 
och andra medicintekniska produkter som används i samband med vårdinsats. 

2.3.1 Förskrivning 
När ett hjälpmedel förskrivs innebär det att hjälpmedlet ska användas av en namngiven 
individ/brukare/patient, ensam eller med hjälp av någon annan, exempelvis närstående 
(ej personal).  
Förtroendeförskrivning avser förskrivning som sker hos den ena parten medan 
kostnadsansvaret ligger hos den andra parten. Exempel på områden där det 
förekommer förtroendeförskrivning i Stockholms län är arbetsstolar på särskilt boende 
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för äldre enligt SoL där kommunens personal oftast förskriver arbetsstolen, men Region 
Stockholm bekostar den. Det är alltid den kostnadsansvariga huvudmannens regelverk 
som gäller vid förskrivning och förtroendeförskrivning.  
 
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier 
för förskrivning följas (https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden). 
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på 
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region 
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.  
 
Förtroendeförskrivning kan endast ske inom området hjälpmedel (Bilaga 1), men inte 
för förbrukningshjälpmedel (Bilaga 2) utöver teststickor för självtest, lansetter och 
pennkanyler för personer med diabetes.  
 

2.3.2 Medicintekniska produkter som används i samband med 
vårdinsats 

Vårdgivaren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta de material som används i 
behandlingen av individen/brukaren/patienten. Det gäller såväl inom kommunalt som 
regionfinansierad vård. Dock förekommer undantag, vilka bekostas av Region 
Stockholm. Dessa undantag framgår av bilaga 2 och 3.  

2.4 Tillbehör och reservdelar 

Tillbehör och reservdelar till hjälpmedel som finns i bilaga 1, till exempel dynor till 
rullstolar och lyftselar till lyftar, bekostas av den huvudman som har ansvaret för 
huvudhjälpmedlet. 
 

2.5 Nivå för beskrivning av kostnadsansvar 

I överenskommelsen är kostnadsansvaret för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel 
specificerat per huvudman på ISO-kodsnivå eller i vissa fall på mer detaljerad nivå 
(bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 4). I bilaga 3 är ansvaret specificerat enligt typ av 
behandling/produkt.  
 

3 Hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS 

3.1 Målgrupp 

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt beslut om insats bor i 
bostad med särskild service enligt LSS eller har beslut om daglig verksamhet LSS. 
Överenskommelsen gäller verksamhet som kommunen är huvudman för oavsett 
driftsform. 

 

3.2 Särskilt om kostnadsansvar 

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och 
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar, 
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad 
förtroendeförskrivning. 
 
Kommunerna har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de 
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i 
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.  
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Vid korttidsvistelse enligt LSS har kommunen inte hälso- och sjukvårdsansvaret och 
den enskilde tar med sig sina hjälpmedel från hemmet.   

3.3 Specificerad fördelning av kostnadsansvar 

Specificerad fördelning av kostnadsansvar för förskrivna hjälpmedel i bostad med 
särskild service och daglig verksamhet enligt LSS framgår av bilaga 1 och bilaga 2. 
Produkter som används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår 
av bilaga 3. 
 

4 Hjälpmedel inom särskilt boende för äldre enligt SoL, 
dagverksamhet enligt SoL samt sysselsättning enligt SoL 

4.1 Målgrupp 

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som efter biståndsbeslut bor eller 
vistas i särskilt boende för äldre enligt SoL, eller vistas i dagverksamhet enligt SoL 
enligt beskrivning i 1.1 första och andra punkten samt personer som vistas i 
sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL. 
 
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för 
oavsett driftsform. 

4.2 Särskilt om kostnadsansvar 

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och 
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar, 
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad 
förtroendeförskrivning.  
 
Kommunerna har ansvar för att det i dagverksamhet finns den utrustning och de 
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i 
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.  

4.3 Specificerad fördelning av kostnadsansvar 

Specificerad fördelning av kostnadsansvar i särskilt boende för äldre enligt SoL framgår 
för hjälpmedel av bilaga 1 och för förbrukningshjälpmedel av bilaga 2. Produkter som 
används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår av bilaga 3. 
 

5 Hjälpmedel inom bostad med särskild service enligt SoL 
(socialpsykiatri) 

5.1 Målgrupp 

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt biståndsbeslut bor i 
bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri). 
 
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för 
oavsett driftsform. 

5.2 Särskilt om kostnadsansvar 

Kostnadsansvar för hjälpmedel är huvudsakligen ett ansvar för Region Stockholm med 
undantag av alla typer av lyftar, till exempel sänglyft, personlyft, lyft som monteras på 
badkar eller toalett, duschvagn/duschsäng samt vårdaraggregat till rullstol, som 
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bekostas av kommunen. Kommunen ansvarar för grundutrustning till 
individer/brukare/patienter med beslut om bostad med särskild service enligt SoL, se 
bilaga 4.  
 
Bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3 tillämpas därmed inte för boende i bostad i med 
särskild service enligt SoL (socialpsykiatri). 
 

6 Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län - 
samverkansorganisation 

6.1 Länsövergripande samverkan genom styrgrupper 

Regionen och kommunerna i länet har genom Storsthlms styrelse och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, i Region Stockholm, en politisk styrgrupp för samverkan mellan 
kommunerna i Stockholms län och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska 
styrgruppen kallas Vård i Samverkan (VIS) och är ett forum för samverkan och 
beredning inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och omsorg.  
 
Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och 
omsorg, och ytterligare samrådsgrupper som ansvarar för olika sakområden. 
 
För denna överenskommelse ska en styrgrupp utses, som består av tjänstemän på 
ledningsnivå som representerar länets kommuner och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Kommunernas representant/-er utses av 
Storsthlms socialtjänstnätverk. Styrgruppen träffas vid behov, minst en gång årligen, 
och återrapporterar vid behov till politisk styrgrupp för samverkan inom vård och 
omsorg (VIS). Som stöd i sitt arbete har styrgruppen en samverkansgrupp.  
 
Styrgruppens uppdrag är att på övergripande nivå, i samråd med samverkansgruppen, 
följa upp överenskommelsen och initiera utveckling av, eller förändringar i 
överenskommelsen. Styrgruppen ska också i samråd med samverkansgruppen hantera 
avsteg vid åtaganden eller tvister mellan parter. 
 

6.2 Samverkansgruppens representation och arbetsformer 

Parterna har enats om att bilda en samverkansgrupp för denna överenskommelse om 
hjälpmedel mellan kommunerna och Region Stockholm. Gruppen kallas 
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län.  
 
Syftet med samverkansgruppen är att fortlöpande följa utvecklingen inom området 
samt påtala behov av förändringar till styrgruppen. Syftet är även att utveckla 
kunskaps- och beslutsstöd såsom rutiner och processbeskrivningar i sådana frågor som 
rör bägge parterna. 
 
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län består av företrädare för kommunerna vilka 
representerar olika kommuner och kompetensområden i länet, Storsthlm, samt 
företrädare för Region Stockholm genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 
Kommunernas företrädare utses av Storsthlms socialtjänstnätverk. Region Stockholms 
företrädare utses av berörd avdelningschef på HSF. 
 
Nedan gäller om inte annat överenskoms mellan parterna. 
Kommunerna har fyra ledamöter och Region Stockholm har fyra ledamöter. Övriga 
personer kan adjungeras vid behov. Storsthlm är sammankallande för 
samverkansgruppen. 
 
Samverkansgruppen har en ordförande och en vice ordförande från HSF, Region 
Stockholm respektive kommunerna som bildar presidium för att förbereda dagordning 
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och vidta förberedande åtgärder inför samverkansorganisationens möten. 
Ordförandeskapet skiftar årligen mellan parterna Region Stockholm/HSF och 
kommunerna. Storsthlm bereder och samordnar frågorna som stöd till kommunerna. 
 
Samverkansgruppens beslut ska ske i konsensus. 
Samverkansgruppen genomför minst ett årligt möte.  
 
Undertecknande av denna överenskommelse innebär fullmakt för företrädarna i 
samverkansgruppen att besluta om justeringar av kostnadsansvaret för hjälpmedel med 
hänsyn till de uppgifter och begränsningar som anges nedan. 

 

6.3 Samverkansgruppens uppgifter och mandat 

Samverkansgruppen ska: 
• Årligen följa upp överenskommelsen och löpande följa att fördelningen av 

kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel är tydlig och relevant 
och rapportera detta till styrgruppen. 

• Besluta om ändring av kostnadsansvar om förändringarna kan bedömas vara 
kostnadsneutrala. Ändringarna ska vara till ömsesidig nytta för parterna och/eller 
individerna/brukarna/patienterna och kan grundas på förändringar i vårdmetoder 
eller förändringar i andra överenskommelser om ansvarsfördelningen mellan 
parterna eller teknisk utveckling som påverkar produktutbudet. Ändringarna ska 
vila på individ-/brukar-/patientsäker grund.  

• Vid beslut om ändringar ska motiveringar, ekonomiska beräkningar och 
konsekvensanalyser dokumenteras. Beräkningar av ekonomiska effekter av 
förändrat kostnadsansvar bör baseras på parternas faktiska kostnader under 
föregående verksamhetsår. Beräkning av kommunernas kostnader kan baseras på 
uppgifter från utsedda referenskommuner. 

• I de fall kostnadsansvaret för helt nya förskrivningsbara produktgrupper 
aktualiseras ska frågor om kostnadsansvaret för dessa lyftas till huvudmännen för 
beslut. Samverkansgruppen ska bereda sådana ärenden och se till att 
förteckningarna (bilaga 1 – 4) över kostnadsansvar uppdateras i enlighet med 
huvudmännens beslut. 

• Samverkansgruppen kan inte ta beslut som innebär större principiella ändringar i 
fördelning av kostnadsansvar mellan parterna. Förändringarna ska inte avvika från 
de övergripande principer som angivits i denna överenskommelse och ska inte 
heller avvika från den allmänna ansvarsfördelningen för vård- och omsorgstjänster 
som gäller mellan parterna. 

• Uppdatera listor över ansvarsfördelningen i händelse att någon huvudman stryker 
eller lägger till förskrivningsbara produkter eller produkter som används vid vård 
och omsorg som listats i bilaga 1 eller 2. 

• Beslut om ändringar i listor över ansvarsfördelning kan träda i kraft tidigast tre 
månader efter samverkansgruppens beslut.  

• Sprida information till berörda målgrupper om beslutade justeringar i 
ansvarsfördelningen och publicera reviderade bilagor så att de är tillgängliga för 
berörda individ-/brukar-/patient- och personalgrupper. 

• Ta initiativ till framtagande av besluts- och kunskapsstöd/rutiner eller guidelines 
som ömsesidigt medverkar till en säker och effektiv förskrivning och hantering av 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel. 

Samtliga kommuner och Region Stockholm har initiativrätt att lämna förslag till 
ändringar i listor gällande kostnadsfördelning eller frågor som bidrar till utveckling av 
hantering och förskrivning av hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och produkter som 
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används vid vård och omsorg. Samverkansgruppen ska ta ställning till inkommande 
förslag och initiativ vid sitt nästkommande möte. 

 

  

6.4 Tvister och problem vid samverkan 

 
Vid parts eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen eller tvister om 
tolkning av överenskommelsen ska följande tvistetrappa tillämpas:  
 
1) Avsteg från åtagande eller tvister om tolkning eller betalningsansvar ska i första hand 
lösas av parterna på lokal nivå i kommunen och Region Stockholm. Såvida dessa inte är 
av en sådan principiell karaktär att det kan antas påverka andra parter.  
 
2) Avsteg från åtagande eller tvist om tolkning som inte kan lösas på lokal nivå hanteras 
av styrgruppen för överenskommelsen.  
 
3) I det fall styrgruppen inte kan lösa en fråga om avsteg från åtagande eller tvist om 
tolkning, så ska frågan hanteras av styrgrupp för överenskommelsen.   

  
4) Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller tvist av den politiska styrgruppen VIS som 
har tolkningsföreträde gällande överenskommelsen.  
 
5) Tvister som inte kan lösas ska enligt ovan hänskjutas till svensk allmän domstol för 
avgörande med tillämpning av svensk rätt. 

 

7 Giltighetstid 
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta 
överenskommelsen och gäller till dess överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas. 
Överenskommelsens uppsägningstid är tolv månader och upphör då att gälla för 
samtliga parter. Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så begär.  
 
Omförhandlat avtal börjar gälla tidigast tre månader efter det omförhandlade avtalet 
godkänts av parterna. 
 

8 Bilagor 
Nedanstående bilagor kan komma att uppdateras inom ramen för ovan beskriven 
samverkansorganisation, utan att denna överenskommelse behöver ändras. 

 
Bilaga 1: Förskrivningsbara hjälpmedel 
Bilaga 2: Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel  
Bilaga 3: Produkter som används i vård och omsorg  
Bilaga 4: Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enligt SoL    
                 (socialpsykiatriskt boende) 
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Bilaga 1 – Förskrivningsbara hjälpmedel 

 
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av 
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14. 

 

Bilaga 1 omfattar fördelning av kostnadsansvar avseende: 
 

• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket.  

• Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år.  

 
Bilaga 1 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § 
tredje stycket (socialpsykiatri). 
 

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier 
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/ 

Vid förtroendeförskrivning av Regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på 
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region 
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen. I kostnadsansvaret ingår alla 
tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt anpassning därtill (dock inte 
specialanpassningar). 

 
 

ISOkod Beskrivning  Ansvar Kommentarer 

040306 
Inhalatorer 

 Region 

Stockholm 

 

  Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)   

  Nebulisator för läkemedel   

  Ultraljudsnebulisator   

040312 
Respiratorer  

 Region 

Stockholm 

 

  Andningsballong   

  Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn   

  CPAP, Bilevel    

  Hostapparat   

  Ventilator    
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040318 
Oxygenutrustningar 

 Region 

Stockholm 

 

  Flödesväljare till syrgastuber   

  Kapnograf   

  Oxygenkoncentrator   

  Pulsoximeter    

  Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber   

040321 
Slemsugar 

 Region 

Stockholm  

  Slemsug    

040327 
Andningsmuskeltränare  

 Region 

Stockholm    

  Andningsmuskeltränare, typ PEPmask   

040609 

Luftfyllda klädesplagg och 

kompressionsutrustningar för 

cirkulationsproblem 

 Region 

Stockholm 
  

 

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben, 

bål med 12- eller flera kammarsystem 
 

 

 Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål   

041924 Infusionspumpar  Kommun  

  
Infusionspump för enteral nutrition  

Särskilt boende för äldre, 

enligt SoL 

041924 
Infusionspumpar  

Region 

Stockholm  

  Infusionspump för enteral nutrition   Särskilt boende enligt LSS 

  

Infusionspump för läkemedel och parenteral 

nutrition 
 

 

041998 Tillbehör, reservdelar och komponenter Kommun  

 Infusionsställ   

042412 
Blodanalysmateriel  

Region 

Stockholm  

 

Flash glukosmätare och kontinuerliga 

glukosmätare 
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Mätare för blodets koagulationsförmåga vid 

warfarinbehandling 
 

 

042424 
Kroppstermometrar 

Region 

Stockholm  

 Talande febertermometer   

042706 Stimulatorer för smärtlindring  Kommun 
 

  TENS-apparatur     

042709 Muskelstimulatorer som ej används som 

ortoser 

 Region 

Stockholm 

  

  Inkontinensstimulator     

043006 Hjälpmedel för kylbehandling   Region 

Stockholm 

 

  Kylväst, kylkeps    

043303 Sittdynor och underlägg för 

trycksårsprevention 

Kommun/Region 

Stockholm 

 

  Rullstolsdyna   Gäller alla rullstolsdynor 

som är tryckavlastande, 

positionerande, 

tryckfördelande. Dynor 

följer kostnadsansvar för 

rullstolen 

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för 

trycksårsprevention 

Kommun/Region 

Stockholm 

 

  Ryggdynor   Gäller alla ryggdynor till 

rullstol. Dynor följer 

kostnadsansvar för 

rullstolen 

043306 Madrasser och madrasskydd för 

trycksårsprevention 

Kommun   

  Fibermadrasser/underlägg      

  Antidecubitusmadrasser Gäller både 

förebyggande och behandlande madrasser 

  
 

044808 Ståbarrar och ståstöd   Region 

Stockholm 

  

  Ståpodier samt ståstöd     
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044815 Arm-, bål- och benträningsredskap   Region 

Stockholm 

 

  Armtränare, bentränare   
 

  Gåstege, stolstege     

  Splint för att stabilisera arm, ben eller fot     

044821 Tippbrädor  Region 

Stockholm 

 

  Tippbräda     

042715 
Ljudstimulatorer 

Region 

Stockholm 

 

  Ljudstimulator vid tinnitus   

050303 
Röst- och talträningshjälpmedel  

Region 

Stockholm 

 

  Stamningshjälpmedel DAF+FAF   

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda 

skrivspråk 

Region 

Stockholm 

 

  Programvara för PC/MAC    

061590 Peroneusstimulatorer  Region 

Stockholm 

  

  Peroneusstimulator     

090603 Huvudskydd Kommun   

  Mjuka hjälmar     

090903 Strumppådragare Kommun   

  Strumppådragare, strumpavtagare     

090912 På- och avklädningskrokar/-pinnar  Region 

Stockholm 

  

  Påklädningsrobot/krok     

091203 Flyttbara toalettstolar Kommun   

  Flyttbara toalettstolar med hjul   
 

091209 Toalettsitsar Kommun   

  Toalettsitsar inkl. stänkskydd   
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  Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna     

  Stänkskydd     

091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående Kommun   

  Toalettstolsförhöjning, fristående     

091215 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Kommun   

  Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser     

091218 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser Kommun   

  Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser     

091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning Kommun   

  Toalettsits med inbyggd lyftanordning     

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd 

som monteras på toaletten 

Kommun   

  Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på 

toaletten 

    

093303 Bad- och duschstolar (med och utan hjul), 

badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar 

Kommun   

  Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol   
 

093312 Badbritsar, duschbord och skötbord Kommun   

  Duschvagn     

  Duschbord/skötbord   
 

  Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord   
 

093903 Hjälpmedel för hårtvätt Kommun   

  Schamponeringsstöd      

120303 Stödkäppar Kommun   

  Stödkäpp   Avser även vit stödkäpp 

120306 Armbågskryckor Kommun   

  Armbågskrycka   Avser även vit 

armbågskrycka 

120309 Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar) Kommun   

  RA-kryckkäpp     
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120312 Axillarkryckor  Kommun   

  Axillarkrycka     

120316 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben Kommun   

  Gånghjälpmedel med fler eller stödben     

120603 Gåstativ Kommun   

  Gåstativ     

120606 Rollatorer Kommun  

  Rollator    Avser alla modeller 

120609 Gåstolar Kommun   

  Gåstol med sittpåse eller sadel/sits    
 

120612 Gåbord Kommun   

  Gåbord   
 

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar  Region 

Stockholm 

  

  Manuella rullstolar    Avser alla modeller 

122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Region 

Stockholm 

  

  Komfortrullstol  
 

  Stolsunderrede, rullstolsunderrede, 

vagnunderrede 

 För modulära sittsystem, 

moduluppbyggd sits, 

formgjuten sits och 

liknande 

122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Kommun   

  Transportrullstol 
 

  

122303 Eldrivna rullstolar med manuell styrning  Region 

Stockholm 

  

  Elrullstol för utomhusanvändning     

122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad 

styrning 

Region 

Stockholm 

 

  Elrullstol för inom- och utomhusanvändning     

  Elrullstol samt platta för slingstyrning     
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 Elrullstol med vårdarstyrning  Kan endast förskrivas till 

anhörig som bor 

tillsammans med brukaren  

  Stå-elrullstol     

  Elrullstolsunderrede    För modulära sittsystem, 

moduluppbyggd sits, 

formgjuten sits och 

liknande 

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar Kommun   

  Drivaggregat till rullstolar 
  

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar Region 

Stockholm 

  

  Drivhjul med motor till rullstolar 
 

  

122430 Bälten och selar till rullstolar Kommun/Region 

Stockholm 

 

  Bälte, selar, västar och liknande    Tillbehör, följer 

kostnadsansvar för 

huvudhjälpmedel 

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar   Region 

Stockholm 

  

  Höj- och sänkbar vagn   Tumlevagn och liknande, 

exklusive sittdel 

123103 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och 

vändningsmattor 

Kommun   

  Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och 

glidlakan 

    

123106 Vridplattor (Vändskivor) Kommun   

  Vändskiva med eller utan ståplatta       

123109 Fristående lyftbågar Kommun   

  Fristående lyftbåge till säng     

123112 Repstegar Kommun   

  Handstege/repstege     

123115 Uppresningsbälten och västar Kommun   

  Vårdbälte, uppresningsbälte      
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123121 Överflyttningsplattformar Kommun   

  Överflyttningsplattform     

123603 Hjullyftar för överflyttning av en sittande 

person med hjälp av lyftselar/lyftslingor  

Kommun 
 

  Mobil personlyft   Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123604 Hjullyftar för överflyttning av en stående 

person 

Kommun 
 

  Mobil stålyft     Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123612 Stationära lyftar monterade på väggar, 

golv och/eller i tak 

Kommun 
 

  Stationär alternativt stationär fristående 

personlyft 

  Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123615 Stationära lyftar monterade på eller i 

andra produkter 

Kommun   

  Stationär lyft som monteras på eller i andra 

produkter, badkarslyftar och liknande 

    

123903 
Vita käppar (Teknikkäppar) 

Region 

Stockholm 

 

  Markeringskäppar   

123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel Region 

Stockholm 

 

  Orienteringshjälpmedel GPS   

123909 
Akustiska ledfyrar 

Region 

Stockholm 

 

  Ledfyr mobil   

  Ledfyr stationär   

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att 

tillreda mat och dryck 

Region 

Stockholm 

 

  Nivåindikator, endast för person med 

synnedsättning 

  

  Talande termometer   

  Talande timer, taktil timer    
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  Talande våg   

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och 

sönderdela för att tillreda mat och dryck 

Kommun   

  Skärbräda med specialfästanordning     

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och 

sönderdela för att tillreda mat och dryck 

Region 

Stockholm 

  

  Kniv med anhåll, för personer med 

synnedsättning 

  

  Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för 

personer med synnedsättning 

  

150927 Ätapparater Kommun 
 

  Elektrisk och manuell matapparat      

180903 Stolar Region 

Stockholm 

  

  Arbetsstol   
 

180906 Pallar och ståstolar Region 

Stockholm 

  

  Ståstolar inklusive magstödståstolar     

180909 Coxitstolar Region 

Stockholm 

  

  Coxitstolar     

180921 Speciella sittmöbler Region 

Stockholm 

  

  Moduluppbyggt sittsystem    
 

  Golvstol med stöd     

  Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt 

underrede 

  Typ Tumble Form eller 

liknande 

180939 Modulära sittsystem Region 

Stockholm 

  

  Modulära sittsystem    
 

181003 Ryggstöd Kommun/Region 

Stockholm 

 

  Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor, 

enkla ryggdynor till rullstol 

  Dynor följer 

kostnadsansvar för rullstol 
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181006 Sittdynor och underlägg Kommun/Region 

Stockholm 

 

  Dyna för korttidssittande till rullstol 

 

 
Dynor följer 

kostnadsansvar för rullstol 

  Tryckfördelande dyna till rullstol 
 

Dynor följer 

kostnadsansvar för rullstol 

181006 Sittdynor och underlägg Region 

Stockholm 

 

  Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande    

  Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller 

liknande 

   

  Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet 

eller liknande 

   

  Skumplastfåtöljer    

  Kuddar för positionering i sittande  
 

  Enkel vinklingsbar sits och fotstöd   Till Tripp Trapp stol 

181006 Sittdynor och underlägg Kommun   

  Förhöjningsdyna, även coxit    

  Kildyna    

  Underlägg och övriga dyntillbehör    

 Tumlebåt, exklusive underrede   

181204 Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara Kommun 
 

  Specialtillverkade sängar     

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 

reglerbara 

Kommun   

  Sängar      

  Spjälsäng inklusive sänglyft     

181212 Sänglyftar Kommun   

  Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara     

181224 Ställbara rygg- och benstöd Kommun   

  Rygg- och benstöd     
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181227 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på 

sängar 

Kommun   

  Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar     

  Resningsstöd      

181503 Förhöjningsben Kommun   

  Förhöjningsklotsar, förhöjningsben, 

förhöjningsramp 

    

181803 Ledstänger Kommun   

  Stödstångsystem, Gripo och liknande     

181811 Fällbara räcken och armstöd Kommun   

  Armstöd, vägg och/eller golvmonterade     

183015 Portabla ramper Kommun   

  Ramp, tröskelramp     

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar Region 

Stockholm 

 

 Förstorande linser/förstoringsglas och luppar    

 Lampa med förstoring   

220312 
Kikare och teleskop 

Region 

Stockholm 

 

  Kikare    

  Kikarglasögon   

220318 Förstorande video-system Region 

Stockholm 

 

  Förstorande system   

220606 Kroppsburna hörapparater Region 

Stockholm 

 

  Kroppsburen hörapparat   

220612 I-örat-apparater Region 

Stockholm 

 

  Hörapparat    

220615 
Bakom-örat-apparater 

Region 

Stockholm 
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  Hörapparat   

220621 Hörapparater som används tillsammans 

med implantat 

Region 

Stockholm 

 

  Benförankrad hörapparat   

220627 
Tillbehör till hörhjälpmedel 

Region 

Stockholm 

 

  Öroninsats   

 CROS   

220903 Röstgeneratorer Region 

Stockholm 

 

 Digital röstgenerator   

220906 Röstförstärkare för personligt bruk Region 

Stockholm 

 

 Röstförstärkare   

221206 Skrivbrädor, ritbrädor och 

teckningsbrädor 

Region 

Stockholm 

 

 Muffbrädor    

221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och 

skrivramar 

Region 

Stockholm 

 

 Namnteckningsram, skrivram   

221215 Skrivmaskiner Region 

Stockholm 

 

  Ordbehandlingsmaskin    

221221 Bärbara anteckningsapparater för 

punktskriftsanvändare 

Region 

Stockholm 

 

  Punktanteckningshjälpmedel   

221224 Programvara för ordbehandling Region 

Stockholm 

 

  Programvara med och utan talsyntes   

221509 Programvara för kalkylering och 

beräkning 

Region 

Stockholm 

 

  Programvara för kalkylering och beräkning   
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221803 Utrustning för att spela in och återge ljud Region 

Stockholm 

 

  Produkt med digital in- och uppläsning av ljud    

  Digitalt fickminne   

221824 Transmissionssystem via radio Region 

Stockholm 

 

  System som förstärker ljud    

  System med slingförstärkare eller bärbar 

mottagare, elevmikrofon – skola 

  

  Portabelt system med en mikrofon   

  FM-system för ljudinformation för radio eller tv   

221830 Slingförstärkare, slingmottagare och 

slingor 

Region 

Stockholm 

 

  Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga    

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor Kommun  

  Bildkort, pekbok     

  Bildbas på CD-rom/licens    

  Tavlor och liknande för bokstäver och symboler    

  Bildstöd    

222106 Kommunikationsförstärkare Region 

Stockholm 

 

  System som förstärker ljudet vid tal    

222109 Samtalsapparater Region 

Stockholm 

 

  Samtalsapparat    

222112 Programvara för närkommunikation Region 

Stockholm 

 

 Program   

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser 

och symbolsatser 

Kommun  

  Mappar, ark, magnettavlor, schema, 

ögonpekningsram och liknande 
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222403 Standardtelefoner för fasta nät Region 

Stockholm 

  

  Högtalande telefon, fjärrstyrda   

  Bildtelefon   

222409 Texttelefoner Region 

Stockholm 

 

  Texttelefon    

222421 Telefontillbehör Region 

Stockholm 

 

  Skärmläsare för mobiltelefon   

  Telefonförstärkare för fast telefoni   

  Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni    

222430 Porttelefoner Kommun   

  Porttelefon     

222490 Totalkonversationsenheter Region 

Stockholm 

 

  Enhet för totalkonversation   

222703 Indikatorer med visuella signaler Region 

Stockholm 

 

  Portabelt system för dörrsignal   

  Fast system för varseblivning; dörr, telefon 

och/eller brandvarnare 

  

  Portabelt system för babyvakt   

  Portabelt system för telefonsignal   

  Väckningsanordning   

222712 Ur och klockor Region 

Stockholm 

 

  Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur   

222715 Almanackor, kalendrar och 

planeringssystem 

Kommun Särskilt boende enligt LSS 

  Elektronisk almanacka   

  Tidshjälpmedel för att stödja minnet    
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  Minneshjälpmedel   

222715 Almanackor, kalendrar och 

planeringssystem 

Region 

Stockholm 

Särskilt boende för äldre, 

enligt SoL 

  Elektronisk almanacka   

  Tidshjälpmedel för att stödja minnet    

  Minneshjälpmedel   

222718 Personliga nödlarm Region 

Stockholm 

  

  Komplett anfallslarm 
 

T.ex. epilepsilarm 

 Apnélarm   

222718 Personliga nödlarm Kommun   

  Komplett anropssystem    

222727 
Märkningsmateriel och märkningsverktyg 

Region 

Stockholm 

 

  Talande märksystem    

223012 Bladvändare Kommun 
 

 Bladvändare   

223021 Läsmaskiner Region 

Stockholm 

 

 Läsmaskin/talande scanner    

223303 Stationära datorer Region 

Stockholm 

 

  Monitorarm till egen dator   

223306 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Region 

Stockholm 

 

  Stativ till egen bärbar dator     

223603 Tangentbord Region 

Stockholm 

 

  Tangentbord   

223612 Alternativa inmatningsenheter Region 

Stockholm 
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  Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCR-

program 

  

223618 Programvara för inmatning Region 

Stockholm 

 

  Programvara för alternativa inmatningsenheter    

223621 Hjälpmedel för att positionera 

skärmpekare och för att välja objekt på 

bildskärmen 

Region 

Stockholm 

 

  Datormöss och musliknande enheter    

223905 Taktila displayer Region 

Stockholm 

 

  Punktskriftdisplayer    

223906 Skrivare Region 

Stockholm 

 

  Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram    

223907 Ljuddisplayer Region 

Stockholm 

 

  Utrustning för syntetiskt tal, program med 

talsyntes 

  

223912 Speciella programvaror för presentation Region 

Stockholm 

 

  Skärmläsare, förstoring   

240918 Omkopplare (till/från eller annan 

funktion) 

Kommun 
 

  Manöverkontakter    T.ex. tryckknappar för 

elektriska apparater, 

hand/fingerkontakt och 

styrspakar (joysticks) 

inklusive eventuella fäste 

för manöverkontakten. 

241303 Fjärrstyrsystem Kommun 
 

  IR-system enkla och avancerade    Avser manövrering av 

belysning, TV-apparat, 

dörrlås, telefon. 

241815 Pinnar Region 

Stockholm 
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  Pinnar    

241818 Peklampor Region 

Stockholm 

 

  Peklampor     

242103 Manuella griptänger Kommun   

  Griptång   
 

243612 Rullbord Kommun   

  Rullbord     

270306 
Luftrenare 

Region 

Stockholm 

 

 Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma, 

steg 5 

  

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av 

längd 

Region 

Stockholm 

 

 Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd     

270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta 

klimatförhållanden 

Region 

Stockholm 

 

 Talande eller taktilt avläsningsbar inne och 

utetermometer 

  

 Termometer med vibrator   

270624 
Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg 

Region 

Stockholm 

 

 Färgindikator   

 



 
 

  

 

Bilaga 2 – Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel  
 
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm för förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel enligt överenskommelsen 
Fördelning av kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg 
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.  
 
Bilaga 2 omfattar följande målgrupper: 
 

• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket 

• Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år 

 
Bilaga 2 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § 
tredje stycket (socialpsykiatri). 
 
Förtroendeförskrivning från kommunen kan endast utföras för pennkanyler, teststicka 
och lansett för personer med diabetes. Övriga förbrukningshjälpmedel som är Region 
Stockholms ansvar förskrivs av förskrivare som har avtal med regionen 

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier 
för förskrivning följas. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/ 
Förskrivning på Region Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.  
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt 
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar). 
 
 
 

ISOkod Beskrivning  Ansvar Kommentarer 

010101 Behållare Kommun  

 Kräkpåse    

010102 Instrument Kommun  

  Pincett    

040303 Luftkonditioneringshjälpmedel Kommun   

  Luftvärmeväxlare till trakealkanyl    

040321 Tillbehör till slemsugar Kommun  

  Sugkatetrar och sugslangar     

040606 

Kompressionsmaterial för 
armar och ben och andra delar 
av kroppen. Kommun  

  

Kompressionsmaterial för att 
underlätta cirkulation genom 
passivt tryck vid 
cirkulationsrubbningar och 
ventromboser    

040606 

Kompressionsmaterial för 
armar och ben och andra delar 
av kroppen. Region Stockholm  

  

Kompressionsmaterial för att 
underlätta cirkulation genom 
passivt tryck vid lymfödem och 
brännskador 

  

Förskrivning sker av 
lymfterapeut/ 
arbetsterapeut på 
klinik vid Region 
Stockholm 



 
 

 

041915 Injektionskanyler Region Stockholm  

  Pennkanyler   

Kan 
förtroendeförskrivas 
av kommunal 
förskrivare i 
Beställningsportalen 

041921 
Doseringshjälpmedel till 
injektionsmateriel  Kommun  

  
Uppdragningskanyl till spruta för 
såromläggning    

042412 Blodanalysmateriel  Region Stockholm  

  

Teststicka och lancett för diabetes 

  

Kan 
förtroendeförskrivas 
av kommunal 
förskrivare i 
Beställningsportalen 

044900 Sårvårdsprodukter Kommun  

  
Förbandsmaterial vid behandling av 
sår- och hudvård    

090333 Badkläder  Kommun  

 Skyddsbyxa   

090339 Haklappar och förkläden Kommun  
  Skyddskläder    

090606 Ögon- och ansiktsskydd Region Stockholm  

  Fuktkammare/glas    

Kan ej förskrivas av 
kommun via 
Beställningsportalen. 
Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin, se 
bilaga 3.  

090615 
Skyddshandskar och 
skyddsvantar Kommun  

  Skyddshandskar    

091503 Kanyler vid trakeotomi Region Stockholm  

  Trakealkanyl   

Kan ej förskrivas av 
kommun via 
Beställningsportalen. 
Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin, se 
bilaga 3 

091506 Stomiskydd vid trakeotomi Kommun  

  

Förband, nackband samt 
rengöringshjälpmedel som används 
i samband med kanyl    

092106 Hudtvättmedel Kommun  

  
Vätskor som används för hudskydd 
och rengöring    

092109 Desinfektionsmedel Kommun  

  Handdesinfektionsmedel    
092403 Kvarliggande katetrar Kommun  

  Kvarliggande kateter    

092406 Tappningskatetrar Kommun  

  Tappningskateter    

092409 Urindroppsamlare för män  Kommun  



 
 

 
  Urindroppsamlare    

092490 Dilatationskatetrar Kommun  

 Dilatationskateter   

092704 Slutna urinuppsamlingspåsar Kommun  

  Sluten urinuppsamlingspåse    

092705 Tömbara 
urinuppsamlingspåsar 

Kommun  

  Tömbar urinuppsamlingspåse    

092709 Urinuppsamlingskärl Kommun  

  Urinflaska, bäcken    

0930 Absorberande 
inkontinensskydd  

Kommun  

  Engångs- och flergångsskydd som 
absorberar urin 

   

0931 Urin- och avföringsstoppande 
hjälpmedel 

Kommun  

  Båge, propp    

099003 Lavemang Kommun  

 Lavemang   

150907 Livsmedel för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar 

Kommun  

  Livsmedel specifikt för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar  

 Särskilt boende för 
äldre, enligt SoL 

150907 Livsmedel för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar 

Region Stockholm  

  Livsmedel specifikt för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar  

 Bostad med särskild 
service, enligt LSS 

150930 Sonder Region Stockholm  

  Sonder, knappar, tub, peg   Kan ej förskrivas av 
kommun via 
Beställningsportalen. 
Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin, se 
bilaga 3 

150930 Sonder Kommun/Region 
Stockholm 

 

 Matningsaggregat/slang, behållare 
för sondnäring, enteral spruta (vid 
LSS) 

Region Stockholm Region Stockholm 
ansvarar vid 
särskild bostad 
enligt LSS 

 Matningsaggregat/slang, behållare 
för sondnäring, enteral spruta (vid 
särskilt boende för äldre enligt SoL) 

Kommunen Kommunen 
ansvarar vid särskilt 
boende för äldre 
enligt SoL. 

1590 Näringsprodukter Kommun  

  Berikning, kosttillägg, sondnäring, 
förtjockningsmedel 

 Särskilt boende för 
äldre enligt SoL 

1590 Näringsprodukter Region Stockholm  

  Berikning, kosttillägg, sondnäring, 
förtjockningsmedel 

 Bostad med särskild 
service enligt LSS 

220906 
Röstförstärkare för personligt 
bruk Region Stockholm  

  Röst/talventil   

Kan ej förskrivas av 
kommun via 
Beställningsportalen. 



 
 

 
Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin, se 
bilaga 3 
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Bilaga 3 - Produkter som används i vård och omsorg 
 

Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region 

Stockholm för produkter som används av personalen i vård och oms0rg enligt 

överenskommelsen ”Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel inom vård och omsorg 

mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” daterad 2020-10-14.  

 

Bilaga 3 omfattar produkter som används i vård och omsorg till individer inom följande 

boende 

• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket 

 

• Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år 

 

Bilaga 3 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § 

tredje stycket (socialpsykiatri). 

 

Dessa produkter kan inte förskrivas som personliga hjälpmedel i 

Beställningsportalen i ovanstående boendeformer samt i daglig verksamhet.  

Dokumentet är inte heltäckande utan omfattar de produkter som är frekventa och där 

frågor ofta uppstår.  

 

Produkter som Region Stockholm har kostnadsansvar för ska beställas enligt rutin, se 

Vårdgivarguiden. 

 

Produkter och material i bilagan ska vara förenliga med regler och riktlinjer. 

 

Typ av behandling/produkter Kostnadsansvar Kommentarer 

Infusions- och injektionsbehandling 

Trevägskran, sprutor, infusions- och 

injektionskanyl/kateter, propp, injektionsventil Region Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. 

Se Vårdgivarguiden 

Material vid beredning av läkemedel, tex 

överföringskanyl Minispike Region Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. 

Se Vårdgivarguiden 

Infusionsaggregat för intravenös infusion och 

blodtransfusion Region Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. 

Se Vårdgivarguiden 

Insättning av venport t.ex. Port-a-Cath Region Stockholm Operation 
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Typ av behandling/produkter Kostnadsansvar Kommentarer 

Insättning av venport; t.ex. Piccline Region Stockholm 

IVA eller annan van 

verksamhet 

Material vid byte av nål, slang och 

trevägskoppling till t.ex.  Port á Cath och Piccline  Region Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. 

Se Vårdgivarguiden 

  

Material vid omläggning och skötsel av infarter 

tex Port á Cath, Piccline inklusive 

fixationsförband (sterilt) och Fixeringsnät (t.ex. 

tubnät) eller lindor till PVK Kommun  

Enteral nutrition  

Ny infart för enteral nutrition som t.ex. Jejuno-

kateter, peg, knapp 

Region 

Stockholm 

Vårdgivare med avtal om 

gastroenterologisk vård 

Material vid byte av tillbehör till enteral nutrition 

som t.ex.  Jejuno-kateter, peg, knapp  

Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 

  

Material vid omläggning och skötsel av som tex 

Jejuno-kateter, peg, knapp  Kommun  

Droppställning  Kommun  

Sondnäring  Kommun 

Regionen ansvarar för 

sondnäring inom LSS 

Sondpump, aggregat och matningsslang Kommun 

Regionen ansvar för 

Sondpump inom LSS  

Kosttillägg  Kommun 

Regionen ansvarar för 

kosttillägg inom LSS 

Kanyler vid tracheostomi 

Trachealkanyl 

Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 

 Röst/talventil 

Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 
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Typ av behandling/produkter Kostnadsansvar Kommentarer 

Funktvärmeväxlare, kanylband samt material vid 

omläggning och skötsel av tracheostomi Kommun  

Andningshjälpmedel 

100 % syrgas 

Region 

Stockholm Förskrivs som läkemedel 

Inkontinenshjälpmedel 

Stomimaterial 

Region 

Stockholm Förskrivs som läkemedel 

Inkontinenshjälpmedel Kommun  

Urinkateter (tappningskateter och KAD) Kommun  

Provtagningsmaterial 

T ex vaccutainer, blodprovskanyler, 

butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar, 

faecesburkar, microkuvetter, teststickor för 

urinanalys  

Region 

Stockholm 

För särskilt boende enligt 

SoL: Vårdgivare med 

avtal om läkarinsatser i 

särskilt boende för äldre 

För bostad med särskild 

service enligt LSS: 

Vårdgivare med avtal om 

Husläkare och basal 

hemsjukvård 

Riskavfallsburk Kommun  

Dialysbehandling  

 Utrustning, inklusive kopplingar för hemdialys 

Region 

Stockholm 

Vårdgivare med avtal om 

dialys i hemmet 

Omläggningsmaterial vid dialysbehandling Kommun  

Undersöknings- och behandlingsmaterial  

Otoskop 

Region 

Stockholm 

För särskilt boende enligt 

SoL: Vårdgivare med 

avtal om läkarinsatser i 

särskilt boende för äldre 

För bostad med särskild 

service enligt LSS: 

Vårdgivare med avtal om 
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Typ av behandling/produkter Kostnadsansvar Kommentarer 

Husläkare och basal 

hemsjukvård 

Inläggning av pleuradränage 

Region 

Stockholm 

Vårdgivare med avtal om 

lungmedicinsk vård 

Material vid tappning av pleuradränage 

Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 

Material vid omläggning och skötsel av 

pleuradränage Kommun  

Saturationsmätare Kommun  

Blodtrycksmanschett Kommun  

Stetoskop Kommun  

Nässpeculum Kommun  

Sax Kommun  

Peang Kommun  

Suturkniv Kommun  

Pincett Kommun  

Träspatlar Kommun  

Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial 

Av specialistmottagning 

ordinerad/rekommenderad behandling med dyra 

behandlingshjälpmedel inklusive sårpump 

Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 

Ögonskydd - Fuktkammare/glas Region 

Stockholm 

Beställs och faktureras 

enligt gällande rutin. Se 

Vårdgivarguiden 

Suturset Region 

Stockholm 

För särskilt boende enligt 

SoL: Vårdgivare med 

avtal om läkarinsatser i 

särskilt boende för äldre 

För bostad med särskild 

service enligt LSS: 

Vårdgivare med avtal om 
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Typ av behandling/produkter Kostnadsansvar Kommentarer 

Husläkare och basal 

hemsjukvård  

Suturtejp Kommun  

Zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva och 

dylikt som sjuksköterska ordinerat för 

behandling 

Kommun  

Spritsuddar Kommun  

 

Omvårdnadsmaterial  

Sterila omläggningsset Kommun  

Gasbindor, kompressionslindor, tubgas, 

polstervadd och dyligt 

Kommun  

Hudvänlig häfta, plåster, tape Kommun  

Absorptionsförband Kommun  

Tvål, tvättlapp, bomullspinnar etc  Kommun  

Munvårdsmaterial vid vård  Kommun  

Handskar;  

• Sterila  

• Rena  

Kommun  

 



 
 

  

 

 

Bilaga 4 – Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med 
särskild service enligt SoL (socialpsykiatriskt boende) 

 
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av 
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14. 

Bilaga 4 0mfattar fördelning av kostnadsansvar avseende: 

• Personligt förskrivna hjälpmedel till individer/brukare/patienter som enligt 
biståndsbeslut bor i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje 
stycket (socialpsykiatri). 

 

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier 
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/. 
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på 
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region 
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.  
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt 
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar). 

 
 

ISOkod Beskrivning  Ansvar Kommentarer 

040306 
Inhalatorer 

 Region 

Stockholm 

 

  Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)   

  Nebulisator för läkemedel   

  Ultraljudsnebulisator   

040312 
Respiratorer  

 Region 

Stockholm 

 

  Andningsballong   

  Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn   

  CPAP, Bilevel    

  Hostapparat   

  Ventilator    

040318 
Oxygenutrustningar 

 Region 

Stockholm 

 

  Flödesväljare till syrgastuber   



 
 

 

 

  Kapnograf   

  Oxygenkoncentrator   

  Pulsoximeter    

  Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber   

040321 
Slemsugar 

 Region 

Stockholm  

  Slemsug    

040327 
Andningsmuskeltränare  

 Region 

Stockholm    

  Andningsmuskeltränare, typ PEPmask   

040609 

Luftfyllda klädesplagg och 

kompressionsutrustningar för 

cirkulationsproblem 

 Region 

Stockholm 
  

 

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben, 

bål med 12- eller flera kammarsystem 
 

 

 Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål   

041924 
Infusionspumpar  

Region 

Stockholm  

  Infusionspump för enteral nutrition    

  

Infusionspump för läkemedel och parenteral 

nutrition 
 

 

041998 Tillbehör, reservdelar och komponenter Region 

Stockholm  

 Infusionsställ/droppställning   

042412 
Blodanalysmateriel  

Region 

Stockholm  

 

Flash glukosmätare och kontinuerliga 

glukosmätare 
 

 

 

Mätare för blodets koagulationsförmåga vid 

warfarinbehandling 
 

 

042424 
Kroppstermometrar 

Region 

Stockholm  

 Talande febertermometer   



 
 

 

 

042706 Stimulatorer för smärtlindring  Region 

Stockholm 

 

  TENS-apparatur     

042709 Muskelstimulatorer som ej används som 

ortoser 

 Region 

Stockholm 

  

  Inkontinensstimulator     

043006 Hjälpmedel för kylbehandling   Region 

Stockholm 

 

  Kylväst, kylkeps    

043303 Sittdynor och underlägg för 

trycksårsprevention 

Region 

Stockholm 

 

  Rullstolsdyna   
 

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för 

trycksårsprevention 

Region 

Stockholm 

 

  Ryggdynor   
 

043306 Madrasser och madrasskydd för 

trycksårsprevention 

Region 

Stockholm 

  

  Fibermadrasser/underlägg      

  Antidecubitusmadrasser Gäller både 

förebyggande och behandlande madrasser 

  
 

044808 Ståbarrar och ståstöd   Region 

Stockholm 

  

  Ståpodier samt ståstöd     

044815 Arm-, bål- och benträningsredskap   Region 

Stockholm 

 

  Armtränare, bentränare   
 

  Gåstege, stolstege     

  Splint för att stabilisera arm, ben eller fot     

044821 Tippbrädor  Region 

Stockholm 

 

  Tippbräda     

042715 
Ljudstimulatorer 

Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Ljudstimulator vid tinnitus   

050303 
Röst- och talträningshjälpmedel  

Region 

Stockholm 

 

  Stamningshjälpmedel DAF+FAF   

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda 

skrivspråk 

Region 

Stockholm 

 

  Programvara för PC/MAC    

061590 Peroneusstimulatorer  Region 

Stockholm 

  

  Peroneusstimulator     

090603 Huvudskydd Region 

Stockholm 

  

  Mjuka hjälmar     

090903 Strumppådragare Region 

Stockholm 

  

  Strumppådragare, strumpavtagare     

090912 På- och avklädningskrokar/-pinnar  Region 

Stockholm 

  

  Påklädningsrobot/krok     

091203 Flyttbara toalettstolar Region 

Stockholm 

  

  Flyttbara toalettstolar med hjul   
 

091209 Toalettsitsar Region 

Stockholm 

  

  Toalettsitsar inkl. stänkskydd   
 

  Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna     

  Stänkskydd     

091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående Region 

Stockholm 

  

  Toalettstolsförhöjning, fristående     

091215 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Region 

Stockholm 

  

  Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser     



 
 

 

 

091218 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser Region 

Stockholm 

  

  Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser     

091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning Region 

Stockholm 

  

  Toalettsits med inbyggd lyftanordning     

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd 

som monteras på toaletten 

Region 

Stockholm  

  

  Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på 

toaletten 

    

093303 Bad- och duschstolar (med och utan hjul), 

badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar 

Region 

Stockholm 

  

  Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol   
 

093312 Badbritsar, duschbord och skötbord Kommun   

  Duschvagn   
 

  Duschbord/skötbord   
 

  Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord   
 

093903 Hjälpmedel för hårtvätt Region 

Stockholm 

  

  Schamponeringsstöd      

120303 Stödkäppar Region 

Stockholm 

  

  Stödkäpp   Avser även vit stödkäpp 

120306 Armbågskryckor Region 

Stockholm 

  

  Armbågskrycka   Avser även vit 

armbågskrycka 

120309 Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar) Region 

Stockholm 

  

  RA-kryckkäpp     

120312 Axillarkryckor  Region 

Stockholm 

  

  Axillarkrycka     



 
 

 

 

120316 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben Region 

Stockholm 

  

  Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben     

120603 Gåstativ Region 

Stockholm 

  

  Gåstativ     

120606 Rollatorer Region 

Stockholm 

 

  Rollator     

120609 Gåstolar Region 

Stockholm 

  

  Gåstol med sittpåse eller sadel/sits    
 

120612 Gåbord Region 

Stockholm 

  

  Gåbord   
 

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar  Region 

Stockholm 

  

  Manuella rullstolar     

122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Region 

Stockholm 

  

  Komfortrullstol  
 

  Stolsunderrede, rullstolsunderrede, 

vagnunderrede 

 För modulära sittsystem, 

moduluppbyggd sits, 

formgjuten sits och 

liknande 

  Transportrullstol 
 

  

122303 Eldrivna rullstolar med manuell styrning  Region 

Stockholm 

  

  Elrullstol för utomhusanvändning     

122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad 

styrning 

Region 

Stockholm 

 

  Elrullstol för inom- och utomhusanvändning     

  Elrullstol samt platta för slingstyrning     



 
 

 

 

 Elrullstol med vårdarstyrning  Kan endast förskrivas till 

anhörig som bor 

tillsammans med brukaren  

  Stå-elrullstol     

  Elrullstolsunderrede    För modulära sittsystem, 

moduluppbyggd sits, 

formgjuten sits och 

liknande 

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar Kommun   

  Drivaggregat till rullstolar 
  

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar Region 

Stockholm 

 

  Drivhjul med motor till rullstolar 
 

  

122430 Bälten och selar till rullstolar Region 

Stockholm 

 

  Bälte, selar, västar och liknande    
 

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar   Region 

Stockholm 

  

  Höj- och sänkbar vagn   Tumlevagn och liknande, 

exklusive sittdel 

123103 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och 

vändningsmattor 

Region 

Stockholm 

  

  Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och 

glidlakan 

    

123106 Vridplattor (Vändskivor) Region 

Stockholm 

  

  Vändskiva med eller utan ståplatta       

123109 Fristående lyftbågar Region 

Stockholm 

  

  Fristående lyftbåge till säng     

123112 Repstegar Region 

Stockholm 

  

  Handstege/repstege     

123115 Uppresningsbälten och västar Region 

Stockholm 

  



 
 

 

 

  Vårdbälte, uppresningsbälte      

123121 Överflyttningsplattformar Region 

Stockholm 

  

  Överflyttningsplattform     

123603 Hjullyftar för överflyttning av en sittande 

person med hjälp av lyftselar/lyftslingor  

Kommun 
 

  Mobil personlyft   Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123604 Hjullyftar för överflyttning av en stående 

person 

Kommun 
 

  Mobil stålyft     Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123612 Stationära lyftar monterade på väggar, 

golv och/eller i tak 

Kommun 
 

  Stationär alternativt stationär fristående 

personlyft 

  Avser även tillbehör som 

tex lyftsele 

123615 Stationära lyftar monterade på eller i 

andra produkter 

Kommun   

  Stationär lyft som monteras på eller i andra 

produkter, badkarslyftar och liknande 

    

123903 
Vita käppar (Teknikkäppar) 

Region 

Stockholm 

 

  Markeringskäppar   

123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel Region 

Stockholm 

 

  Orienteringshjälpmedel GPS   

123909 
Akustiska ledfyrar 

Region 

Stockholm 

 

  Ledfyr mobil   

  Ledfyr stationär   

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att 

tillreda mat och dryck 

Region 

Stockholm 

 

  Nivåindikator, endast för person med 

synnedsättning 

  



 
 

 

 

  Talande termometer   

  Talande timer, taktil timer    

  Talande våg   

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och 

sönderdela för att tillreda mat och dryck 

Region 

Stockholm 

  

  Skärbräda med specialfästanordning     

  Kniv med anhåll, för personer med 

synnedsättning 

  

  Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för 

personer med synnedsättning 

  

150927 Ätapparater Region 

Stockholm 

 

  Elektrisk och manuell matapparat      

180903 Stolar Region 

Stockholm 

  

  Arbetsstol   
 

180906 Pallar och ståstolar Region 

Stockholm 

  

  Ståstolar inklusive magstödståstolar     

180909 Coxitstolar Region 

Stockholm 

  

  Coxitstolar     

180921 Speciella sittmöbler Region 

Stockholm 

  

  Moduluppbyggt sittsystem    
 

  Golvstol med stöd     

  Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt 

underrede 

  Typ Tumble Form eller 

liknande 

180939 Modulära sittsystem Region 

Stockholm 

  

  Modulära sittsystem    
 

181003 Ryggstöd Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor, 

enkla ryggdynor till rullstol 

  
 

181006 Sittdynor och underlägg Region 

Stockholm 

 

  Dyna för korttidssittande till rullstol 
 

 

  Tryckfördelande dyna till rullstol 
 

 

  Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande    

  Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller 

liknande 

   

  Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet 

eller liknande 

   

  Skumplastfåtöljer    

  Kuddar för positionering i sittande  
 

  Enkel vinklingsbar sits och fotstöd   Till Tripp Trapp stol 

  Förhöjningsdyna, coxit    

  Kildyna    

  Underlägg och övriga dyntillbehör    

 Tumlebåt, exklusive underrede   

181204 Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara Region 

Stockholm 

 

  Specialtillverkade sängar     

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 

reglerbara 

Region 

Stockholm 

  

  Sängar      

  Spjälsäng inklusive sänglyft     

181212 Sänglyftar Kommun  

  Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara    

181224 Ställbara rygg- och benstöd Region 

Stockholm 

  

  Rygg- och benstöd     

181227 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på 

sängar 

Region 

Stockholm 

  



 
 

 

 

  Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar     

  Resningsstöd      

181503 Förhöjningsben Region 

Stockholm 

  

  Förhöjningsklotsar, förhöjningsben, 

förhöjningsramp 

    

181803 Ledstänger Region 

Stockholm 

  

  Stödstångsystem, Gripo och liknande     

181811 Fällbara räcken och armstöd Region 

Stockholm 

  

  Armstöd, vägg och/eller golvmonterade     

183015 Portabla ramper Region 

Stockholm 

  

  Ramp, tröskelramp     

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar Region 

Stockholm 

 

 Förstorande linser/förstoringsglas och luppar    

 Lampa med förstoring   

220312 
Kikare och teleskop 

Region 

Stockholm 

 

  Kikare    

  Kikarglasögon   

220318 Förstorande video-system Region 

Stockholm 

 

  Förstorande system   

220606 Kroppsburna hörapparater Region 

Stockholm 

 

  Kroppsburen hörapparat   

220612 I-örat-apparater Region 

Stockholm 

 

  Hörapparat    



 
 

 

 

220615 
Bakom-örat-apparater 

Region 

Stockholm 

 

  Hörapparat   

220621 Hörapparater som används tillsammans 

med implantat 

Region 

Stockholm 

 

  Benförankrad hörapparat   

220627 
Tillbehör till hörhjälpmedel 

Region 

Stockholm 

 

  Öroninsats   

 CROS   

220903 Röstgeneratorer Region 

Stockholm 

 

 Digital röstgenerator   

220906 Röstförstärkare för personligt bruk Region 

Stockholm 

 

 Röstförstärkare   

221206 Skrivbrädor, ritbrädor och 

teckningsbrädor 

Region 

Stockholm 

 

 Muffbrädor    

221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och 

skrivramar 

Region 

Stockholm 

 

 Namnteckningsram, skrivram   

221215 Skrivmaskiner Region 

Stockholm 

 

  Ordbehandlingsmaskin    

221221 Bärbara anteckningsapparater för 

punktskriftsanvändare 

Region 

Stockholm 

 

  Punktanteckningshjälpmedel   

221224 Programvara för ordbehandling Region 

Stockholm 

 

  Programvara med och utan talsyntes   

221509 Programvara för kalkylering och 

beräkning 

Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Programvara för kalkylering och beräkning   

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud Region 

Stockholm 

 

  Produkt med digital in- och uppläsning av ljud    

  Digitalt fickminne   

221824 Transmissionssystem via radio Region 

Stockholm 

 

  System som förstärker ljud    

  System med slingförstärkare eller bärbar 

mottagare, elevmikrofon – skola 

  

  Portabelt system med en mikrofon   

  FM-system för ljudinformation för radio eller tv   

221830 Slingförstärkare, slingmottagare och 

slingor 

Region 

Stockholm 

 

  Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga    

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor Region 

Stockholm 

 

  Bildkort, pekbok     

  Bildbas på CD-rom/licens    

  Tavlor och liknande för bokstäver och symboler    

  Bildstöd    

222106 Kommunikationsförstärkare Region 

Stockholm 

 

  System som förstärker ljudet vid tal    

222109 Samtalsapparater Region 

Stockholm 

 

  Samtalsapparat    

222112 Programvara för närkommunikation Region 

Stockholm 

 

 Program   

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser 

och symbolsatser 

Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Mappar, ark, magnettavlor, schema, 

ögonpekningsram och liknande 

   

222403 Standardtelefoner för fasta nät Region 

Stockholm 

  

  Högtalande telefon, fjärrstyrda   

  Bildtelefon   

222409 Texttelefoner Region 

Stockholm 

 

  Texttelefon    

222421 Telefontillbehör Region 

Stockholm 

 

  Skärmläsare för mobiltelefon   

  Telefonförstärkare för fast telefoni   

  Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni    

222430 Porttelefoner Region 

Stockholm 

  

  Porttelefon     

222490 Totalkonversationsenheter Region 

Stockholm 

 

  Enhet för totalkonversation   

222703 Indikatorer med visuella signaler Region 

Stockholm 

 

  Portabelt system för dörrsignal   

  Fast system för varseblivning; dörr, telefon 

och/eller brandvarnare 

  

  Portabelt system för babyvakt   

  Portabelt system för telefonsignal   

  Väckningsanordning   

222712 Ur och klockor Region 

Stockholm 

 

  Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur   

222715 Almanackor, kalendrar och 

planeringssystem 

Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Elektronisk almanacka   

  Tidshjälpmedel för att stödja minnet    

  Minneshjälpmedel   

222718 Personliga nödlarm Region 

Stockholm 

  

  Komplett anfallslarm 
 

T.ex. epilepsilarm 

 Apnélarm   

222718 Personliga nödlarm Kommun   

  Komplett anropssystem    

222727 
Märkningsmateriel och märkningsverktyg 

Region 

Stockholm 

 

  Talande märksystem    

223012 Bladvändare Region 

Stockholm 

 

 Bladvändare   

223021 Läsmaskiner Region 

Stockholm 

 

 Läsmaskin/talande scanner    

223303 Stationära datorer Region 

Stockholm 

 

  Monitorarm till egen dator   

223306 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Region 

Stockholm 

 

  Stativ till egen bärbar dator     

223603 Tangentbord Region 

Stockholm 

 

  Tangentbord   

223612 Alternativa inmatningsenheter Region 

Stockholm 

 

  Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCR-

program 

  

223618 Programvara för inmatning Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Programvara för alternativa inmatningsenheter    

223621 Hjälpmedel för att positionera 

skärmpekare och för att välja objekt på 

bildskärmen 

Region 

Stockholm 

 

  Datormöss och musliknande enheter    

223905 Taktila displayer Region 

Stockholm 

 

  Punktskriftdisplayer    

223906 Skrivare Region 

Stockholm 

 

  Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram    

223907 Ljuddisplayer Region 

Stockholm 

 

  Utrustning för syntetiskt tal, program med 

talsyntes 

  

223912 Speciella programvaror för presentation Region 

Stockholm 

 

  Skärmläsare, förstoring   

240918 Omkopplare (till/från eller annan 

funktion) 

Region 

Stockholm 

 

  Manöverkontakter    T.ex. tryckknappar för 

elektriska apparater, 

hand/fingerkontakt och 

styrspakar (joysticks) 

inklusive eventuella fäste 

för manöverkontakten. 

241303 Fjärrstyrsystem Region 

Stockholm 

 

  IR-system enkla och avancerade    Avser manövrering av 

belysning, TV-apparat, 

dörrlås, telefon. 

241815 Pinnar Region 

Stockholm 

 

  Pinnar    

241818 Peklampor Region 

Stockholm 

 



 
 

 

 

  Peklampor     

242103 Manuella griptänger Region 

Stockholm 

  

  Griptång   
 

243612 Rullbord Region 

Stockholm 

  

  Rullbord     

270306 
Luftrenare 

Region 

Stockholm 

 

 Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma, 

steg 5 

  

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av 

längd 

Region 

Stockholm 

 

 Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd     

270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta 

klimatförhållanden 

Region 

Stockholm 

 

 Talande eller taktilt avläsningsbar inne och 

utetermometer 

  

 Termometer med vibrator   

270624 
Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg 

Region 

Stockholm 

 

 Färgindikator   
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Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns 

landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 

på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och 

sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse 2014. 

 
2018-2020 har Region Stockholm och Storsthlm 

arbetat fram en ny överenskommelse som gäller 

hjälpmedel samt medicintekniska produkter som 

används för vård och omvårdnad i särskilt boende, 

dagverksamhet och daglig verksamhet.   

 

Med anledning av den nya överenskommelsen har 

en revidering gjorts av Sammanhållen 

överenskommelse för vård och omsorg för äldre. 

Delöverenskommelser som berör ovan nämnda 

områden har tagits bort, eftersom de ersätts av den 

nya överenskommelsen. En uppdatering har gjorts 

av referenser till gällande lagar och författningar. 

Stockholms läns landsting har i texten ändrats till 

Region Stockholm. Kommunförbundet Stockholms 

län, KSL, har i texten ändrats till Storsthlm. 

 
Stockholm i februari 2020 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs 

samverkan mellan kommun och region. Erfarenheterna från tidigare samverkan visar 

att det underlättar om det finns övergripande beslut, policyer eller överenskommelser. I 

Stockholms län finns ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar 

samverkan mellan olika delar av huvudmännens verksamheter. 

Stockholms läns landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och 

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har 2015 i partsgemensamma grupper med 

sakkunniga från kommunerna och landstinget uppdaterat tidigare överenskommelser och 

tagit fram två nya överenskommelser som gäller samverkan för äldre personer som bor i 

särskilt boende för äldre1. Vidare har gruppen tagit fram kompletteringar som berör äldre 

till överenskommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning” och ”Policy för att förebygga och behandla missbruk och 

beroende”. 

2019 reviderades överenskommelsen mot bakgrund av att de båda huvudmännen 

tillsammans arbetat fram en ny separat överenskommelse om hjälpmedel och 

medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende, 

dagverksamhet och daglig verksamhet. Delöverenskommelser, som reglerar dessa områden, 

har tagits bort från den här överenskommelsen. Referenser till aktuell lagstiftning och 

aktuella författningar har uppdaterats.  

 
1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommun- 

och landstingsfinansierade verksamheter 

Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade entreprenörer enligt 

lagen om offentlig upphandling, LOU2 och i krav för godkännande av aktörer enligt lagen om 

valfrihetssystem, LOV3, samt vid köp av enstaka platser i förfrågningsunderlag och för 

godkännande av utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som 

regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även gäller för dessa aktörer. 

Läsanvisning 

Den person som verksamheterna är till för benämnes i hela texten nedan ”den enskilde/ 

patienten”. 

För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar 

som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses. 

Kommunen och regionen har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels 

genom verksamhet i egen regi, dels genom regionfinansierade eller kommunfinansierade 

verksamheter som är godkända enligt LOV eller är upphandlade enligt LOU. I texter nedan 

används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla dessa 

verksamheter. 

 

 

 

1.3 Delöverenskommelser 

Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör 

överenskommelsen: 

 
1 Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453). 
2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
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• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälso- 

och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre. 

• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre. 

• God läkemedelsanvändning för äldre. 
 

1.4 Överenskommelser som har reviderats 2015 

men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper: 

• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård. 

• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (har kompletterats 

när det gäller äldre). 

• Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende (har kompletterats när 

det gäller äldre.) 

 
1.5 Andra överenskommelser som gäller äldre 

Utöver ovanstående finns överenskommelser som både gäller äldre och andra grupper. 

• Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsa). 

• Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. 

• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. 

• Hjälpmedelsöverenskommelse i Stockholms län 

Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre 

som innehåller de tre ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de tre 

delöverenskommelserna. 

 

2. Övergripande målgrupp 
Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive 

delöverenskommelser anges ytterligare specifikation av målgrupp för aktuell 

delöverenskommelse. T.ex. den som oavsett ålder, efter beslut av kommunen, är bosatt i 

ett särskilt boende för äldre eller vistas på en korttidsplats. 

 

3. Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra en grund och ett stöd 

för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt 

klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv 

samhällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som 

möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård. 

 

Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket5  och 

olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de 

enskilda en god och samordnad vård. 

 
4  Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser. 

5 Vårdnätverk innebär att de enskilda/patienterna möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett nätverk. Vårdnätverket 

innebär att: 

• Individens hälsa är i fokus i varje möte. 

• Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt. 

• Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens. 

• Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och omsorg som ges. 
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4. Övergripande mål 

 
Det övergripande målet är att de enskilda/patienterna 

• får en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg efter sina behov 

• upplever vård och omsorg som trygg och säker 

• får vård och omsorg av god kvalitet, genom god samverkan mellan kommun- och 

regionfinansierade verksamheter. 

Utöver dessa övergripande mål anges specificerade mål i respektive delöverenskommelse. 

 

5. Helhetssyn och samtycke 

 
Enskilda/patienter som tillhör målgruppen för respektive delöverenskommelse har rätt att 

få sina behov av insatser och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Det innebär att 

hela situationen och alla behov vägs samman inom det område delöverenskommelsen gäller 

och att den enskilde/patienten upplever all vård och omsorg som en helhet. 

De enskildas/patienternas intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän 

har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Delöverenskommelserna handlar om hur 

kommuner och region ska samverka för de enskildas/patienternas bästa. De enskilda/ 

patienterna ska aldrig behöva utsättas för stridigheter mellan olika huvudmän, utan i stället 

uppleva hur gott olika huvudmän samverkar över huvudmannaskapsgränser. 

Ett samtycke måste alltid inhämtas från den enskilde/patienten innan en samverkan kring 

denne kan ske mellan verksamheter där det råder sekretess. Samtycket måste inte vara 

skriftligt även om det ofta är lämpligt. Oavsett detta ska varje verksamhet dokumentera att 

samtycke har inhämtats. Den enskilde/patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. 

 

6. Samordnad individuell plan, SIP 

 
För att personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

ska få sina samlade behov tillgodosedda kan, efter samtycke från den enskilde, en samordnad 

individuell plan, SIP, behöva upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och social-

tjänstlagen, SoL6. Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och, om 

det anses lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det, ska närstående ges möjlighet att 

delta i arbetet med planen. 

Av planen ska det framgå 

• vilka insatser som behövs 

• vilka insatser respektive huvudman ska svara för 

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen 

• vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. 

En partsammansatt grupp har tagit fram ett vägledningsdokument kring planeringen av SIP. 

Vägledningen finns på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se, och på vårdgivarguiden på 

regionens hemsida, www.vardgivarguiden.se 

 

 
6 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse. 

http://www.storsthlm.se/
http://www.vardgivarguiden.se/
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7. Ledningssystem och kunskapsspridning 

 
7.1 Kunskapsspridning om överenskommelserna 

Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen och respektive 

delöverenskommelse har fått information om innehållet och förstår hur delöverenskommel-

serna ska tillämpas. 

Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i region och kommun och förvaltningschefer 

eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS7, och medi- 

cinskt ansvarig för rehabilitering, MAR8 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att 

tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom regionen och kommunerna bedriva 

informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen, inklusive 

delöverenskommelserna, så att dessa blir kända och följs i respektive verksamheter. 

 
7.2 Samverkan ska beskrivas i ledningssystemet 

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem9  som ställer krav 

på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett 

systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL10, 

eller lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS11, ska identifiera de processer 

där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten 

och verksamhet enligt LSS. Vårdgivare i hälso- och sjukvård har samma krav på att 

identifiera de processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskada. 

Samtliga aktiviteter som ingår i respektive process ska identifieras. Vidare ska det fastställas i 

vilken ordning aktiviteterna behöver ske. De rutiner som behövs för att säkra verksamhetens 

kvalitet ska beskrivas för varje aktivitet. 

Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten, 

dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer, till exempel med andra 

vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL och LSS, samt myndigheter och organisationer. 

Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med aktivi- 

teter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra en god kvalitet när 

det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse 

och de fem delöverenskommelser som ryms inom den. 

Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta. 
 

8. IT-system 

 
Dokumentation sker ofta i olika IT-system och det är viktigt att vidareutveckla de befintliga 

IT-systemen så att de kan vara till nytta i samverkan mellan olika aktörer runt de enskilda/ 

patienterna. Självfallet måste de enskilda/patienterna samtycka till hanteringen. IT-systemen 

kan också behöva utvecklas för att förenkla uppföljningar. 

 

 

 
7 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 4 § 11 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

8 MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma uppdrag som MAS inom en 

verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL. 
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

10 Socialtjänstlag (2001:453). 
11 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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9. Parter 

 
Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets 

kommuner. 

 

10. Giltighetstid 

 
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd. 

 

11. Övergripande kontaktpersoner 

 
Kommunen och regionen ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive 

delöverenskommelse. När kommunen eller landstinget byter kontaktperson ska detta 

skriftligen meddelas varandra. 

 

12. Gemensamt ansvar för uppföljning 

 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna regelbundet följs upp och att 

stämma av resultatet av uppföljningen med varandra. Det första året är det viktigt att följa 

upp hur väl de som ska följa delöverenskommelserna i sitt dagliga arbete känner till dem. För 

varje delöverenskommelse tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm fram ett antal 

indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter tas ett särskilt dokument fram 

som gäller uppföljningen. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan mellan 

läkarorganisation12/ läkare och 

kommunfinasierad hälso- och 

sjukvårdsorganisation 

/personal i särskilt boende för äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av landstinget enligt LOV. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som efter ett biståndsbeslut av 

kommunen bor i ett särskilt boende för äldre.13 Det är inte en vårdinrättning utan en bostad 

som kommunen har inrättat enligt socialtjänstlagen. Den hälso- och sjukvård som bedrivs 

där kan därför betraktas som primärvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar 

dock inte läkarinsatser.14 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL15, ska regionen sluta avtal 

med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas 

medverkan16. Vidare ska regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska 

kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende. 

Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som regionen enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och 

formerna för läkarmedverkan. 

Regionen har ett gemensamt beskrivet uppdrag för alla vårdgivare av läkarinsatser i särskilt 

boende för äldre. Uppdraget beskrivs i Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, 

LOV, samt Vårdval läkarinsatser i särskilt boende för äldre, www.vardgivarguiden.sll.se. 

 
1.1.1 Läsanvisning 

Begreppet läkare används i första hand för den behandlande läkaren i den valda 

läkarorganisationen. I vissa fall finns det information om vad som gäller om de 

enskilda/patienterna har valt att vara fortsatt listade hos sin husläkare. De som behåller sin 

husläkare får vård och behandling enligt förfrågningsunderlaget Husläkarverksamhet med 

basal hemsjukvård. 

För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar 

som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses. 

Kommunen och region har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels 

genom verksamhet i egen regi, dels genom landstingsfinansierade eller kommunfinan- 

sierade verksamheter som är godkända enligt LOV, eller är upphandlade enligt LOU. I texten 

nedan används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla 

dessa verksamheter. Se vidare i avsnitt 2 om omfattning och gränsdragningsfrågor. 

 

 
1.2 Syfte 

Delöverenskommelsen syftar till att på en övergripande nivå 

• klargöra ansvaret för sjukvårdshuvudmännen Region Stockholm och kommunerna i 

Stockholms län. 

Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå 

• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall 

husläkarorganisationen17) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den 

kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre 

 
13 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 12 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommunens skyldighet att inrätta särskilda 

boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen. 
14 16 kap. 1 § tredje stycket HSL 2017:30: Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt 

att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973). 
15 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
16 16 kap. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Samverkan mellan huvudmän 
17 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 

http://www.vardgivarguiden.sll.se/
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• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet 

när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive 

organisations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom 

särskilt boende för äldre  

• förtydliga hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt kan bidra till en god 

samverkan som fokuserar på de enskildas/patienternas situation i det gemensamma 

uppdraget att skapa en hälso- och sjukvård med god kvalitet. 

 
1.3 Målgrupp för delöverenskommelsen 

De som efter ett biståndsbeslut av kommunen bor i ett särskilt boende för äldre, oavsett 

ålder, och har listat sig hos en läkarorganisation som är godkänd av regionen och som valts 

av den kommunfinansierade verksamhet den enskilde bor i. I målgruppen ingår även enskilda 

patienter som har beviljats bistånd i form av vistelse på korttidsplats. 

 
1.4 Mål för delöverenskommelsen 

De enskilda/patienterna 

• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommun och region, 

samverkar i sin planering av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet 

• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdspersonalen i det särskilda boendet 

och läkarorganisationen samverkar kring utformning och genomförande av insatser 

och att förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras 

• får samordnade, goda och säkra hälso- och sjukvårdsinsatser som bygger på 

bedömningar av de enskildas/patienternas hela situation med respekt för 

självbestämmande och integritet. 

 
1.5 Definitioner 

Definitioner återfinns i avsnitt 9 i denna delöverenskommelse. 

 
1.6 Lokal samverkansöverenskommelse 

Den valda läkarorganisationen och kommunen ska för den kommunfinansierade verksamheten 

träffa en lokal samverkansöverenskommelse där formerna för och omfattningen av samverkan 

ska specificeras med utgångspunkt från denna överenskommelse. 

Verksamhetschefen hos läkarorganisationen och den funktion som är utsedd av 

kommunen18 ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för att ta 

fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera den lokala 

samverkansöverenskommelsen. 

Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan de 

berörda aktörerna och utgå från nationella riktlinjer, regionala styrdokument och tillämpliga 

lagar och föreskrifter. Den ska genomsyras av en personcentrerad vård- och omsorg och 

patientsäkerhet. 

En lokal samverkansöverenskommelse ska innehålla rutiner för 

• en namngiven funktion som kan informera samt lämna material om läkarorganisationen, 

listningen och vara behjälplig med listningsblankett 

• informationsöverföring vid påbörjad vistelse samt inflyttning 

 
18 Det kan exempelvis vara en MAS eller MAR, verksamhetschef eller annan chefsperson. Med en godkänd eller upphandlad utförare kan 

kommunen komma överens om att utföraren själv utser en kontaktperson direkt till läkarorganisationen. 
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• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende 

• utformning av information till de enskilda/patienterna att om de väljer att behålla 

sin husläkare får de sin läkartillsyn genom besök på vårdcentralen eller hembesök av 

husläkaren 

• information till läkarorganisation så snart en enskild/patient har listat sig hos vårdgivaren 

• veckovisa besök, konsultation och akuta oplanerade besök 

• närståendekontakt 

• vårdplanering 

• samordnad individuell planering, SIP 

• läkemedelshantering 

• läkemedelsgenomgångar 

• konsultation av andra specialister 

• basal minnesutredning 

• brytpunktssamtal 

• palliativ vård 

• efterlevandesamtal 

• eventuellt en lokal rutin för bedömning av egenvård med utgångspunkt från 

överenskommelsen Samverkan när en enskild/patient behöver praktisk hjälp med 

egenvård 

• avvikelser 

− hantering av avvikelser i hälso- och sjukvården 

− samverkan om rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser där 

läkare har varit direkt berörd (enligt avsnitt 4.1.1 och 4.4.1 samt 5. Säkerhet) 

• avvikelse från delöverenskommelsen 

− definition av vad som kan anses vara otillräckligt stöd från läkare vid konsultationer 

då kommunen överväger att anlita en egen läkare (se avsnitt 6 – 8) 

• förtydligande av rutin i avsnitt 8. 

 

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Denna delöverenskommelse omfattar dels regionfinansierade läkarorganisationer som har 

godkänts enligt lag om valfrihetssystem, LOV, och som har valts av ett kommunfinansierat 

särskilt boende för äldre, dels kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation för särskilt 

boende för äldre samt kommunfinansierade särskilda boenden för äldre som har godkänts 

enligt LOV eller har upphandlats enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Genom denna 

delöverenskommelse krävs att region och kommunen ställer krav på att 

delöverenskommelsen gäller för godkännande och i förfrågningsunderlag och avtal med de 

verksamheter som anlitas. 

Särskilda boenden som drivs av helt privata utförare av vård och omsorg som säljer köpta 

enstaka platser berörs genom att de behöver ha avtal med en läkarorganisation som godkänts 

av regionen och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt. 
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2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser 

– Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län 
Överenskommelsen reglerar länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en 
modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar. 

– God läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre 

Delöverenskommelsen om god läkemedelsanvändning ska beaktas när det gäller 

läkemedelshantering i särskilt boende för äldre. Det gäller till exempel rutiner för 

läkemedelsgenomgångar, utveckling av icke-farmakologiska metoder och följsamhet 

till Region Stockholms Kloka Listan. 

– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 

Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel, 

andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den 

medicinska behandlingen. Den behandlande läkaren ska delta i den inledande 

riskbedömningen för enskilda/patienter och för bedömning, ordination och 

behandling vid specifika sjukdomstillstånd, samt för utredning av felnäring. 

– Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård 

Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård ska 

överenskommelsen om samverkan vid egenvård med praktisk hjälp beaktas. Rutinen 

för samverkan vid bedömning av egenvård kan eventuellt behandlas även i den lokala 

samverkansöverenskommelsen, enligt avsnitt 1.6 ovan. 

 

2.2 Relationer till regionens förfrågningsunderlag enlig LOV 

– Läkarinsatser i särskilt boende för äldre 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan läkarorganisation/läkare, 

samt kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende 

för äldre. 

– Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan husläkare och läkar-

organisation läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/ 

personal i särskilt boende för äldre. Detta gäller för de enskilda/patienter som har 

valt att fortsätta vara listad hos sin husläkare samt de som vistas på en korttidsplats. 

– Avancerad sjukvård i hemmet 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan ASiH/personal och 

läkarorganisation/läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation/personal 

i kommunfinansierat särskilt boende för äldre. 

 
 
 
 

3. Delmål för enskildas/patienters hälso- och sjukvård 

 
3.1 Samverkan 

Enskilda/Patienter 

• uppfattar vården som en helhet, oavsett huvudman, eftersom kommun och region 

informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser 
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• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen19) samarbetar 

och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och 

sjukvårdspersonalen i boendet 

• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare 

och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

3.2 Information 

Enskilda/Patienter 

• vet vilka som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig arbetsterapeut och 

ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut på det särskilda boendet 

• är informerade inför valet av läkarorganisation att lista sig hos 

• får information om hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, 

vård och behandling samt de hjälpmedel som behövs20 

• vet att dokumentation om planerade och genomförda hälso- och sjukvårdsåtgärder 

är tillgänglig för personal som behöver informationen (om samtycke har lämnats). 

 
3.3 Tillgänglighet 

Enskilda/Patienter 

• träffar läkare och sjuksköterska vid hembesök samt vid akuta behov dygnet runt 

• får i samband med inflyttning en samordnad bedömning av sitt hälsotillstånd av 

arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast/ fysioterapeut och sjuksköterska. 

 
3.4 Kompetens 

Enskilda/Patienter 

• får vård av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens om åldrandet, åldrandets 

sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna och som följer kunskapsutvecklingen 

inom dessa områden 

• får den medicinska behandling, omvårdnad och rehabiliterande behandling på primär- 

vårdsnivå som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens 

• får vid behov konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och sjukvård. 

 
3.5 Säkerhet 

Enskilda/Patienter 

• får stöd att förebygga och minska risken för fallskador, trycksår, inkontinens, felnäring 

och problem med munhälsa, samt vårdrelaterade infektioner 

• får, om de skadas eller utsätts för risk att skadas, stöd med utredning och analys av 

situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas 

• får vård och behandling av personal som aktivt samarbetar med varandra och med 

andra för att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, både i vardagen 

och i vårdens övergångar, alternativt i övergångar mellan olika vårdformer. 

 

 

 
19 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 

20 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information 
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3.6 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser 

Enskilda/Patienter 

• vet att planerade och utförda hälso- och sjukvårdsinsatser kontinuerligt följs upp 

och att resultatet av uppföljningen är tillgängligt för berörd personal 

• vet att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar så att nödvändiga hälso- 

och sjukvårdsinsatser genomförs enligt resultatet av uppföljningar och registrering i 

nationella kvalitetsregister 

• får genomgång av sin läkemedelsbehandling. 
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part 

 
4.1 Övergripande åtaganden 

 
4.1.1 Region Stockholm åtar sig att 

 

Krav 

• stämma av med kommunen när förfrågningsunderlag tas fram eller revideras 

• se till att verksamhetens ledningssystem följer det lokala samverkansavtalet, enligt 

avsnitt 1.6 ovan, när det är aktuellt att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och 

revidera avtalet 

• se till att läkaren har ett förebyggande arbetssätt 

• tillsammans med det kommunfinansierade särskilda boendet utreda och bestämma 

vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller avvikelser där läkare eller 

kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med läkare är 

berörd i ett händelseförlopp 

• de enskilda/patienterna som har valt att behålla sin husläkare får vård och behandling 

av husläkaren21 

• se till att läkaren tar emot konsultationer från en sjuksköterska innan en individ sänds 

till sjukhus, samt stödjer sjuksköterskan i bedömning och gör hembesök vid behov 

• se till att läkare finns tillgänglig dygnet runt. 
 

Samverkan 

• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive 

verksamhetsområden utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boenden, i syfte 

att möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov. 
 

Information 

• informera kommun/stadsdel om utsedda och de namngivna kontaktpersonerna hos 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen och respektive vårdgivare 

• meddela kommunens kontaktperson när läkarorganisationen avslutar sin 

avtalsrelation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre 

avslut22 

• säkerställa informationsöverföring mellan primärvård, särskilt boende för äldre 

och slutenvård. 
 

Tillgänglighet 

• se till att läkare träffar enskilda/patienter som är listade hos sin husläkare om de har 

ett akut behov av läkarinsatser då läkarorganisationens läkare är på plats. 
 

Kompetens 

• se till att allmänläkare har kompetens om åldrandet, åldrandets sjukdomar och de 

vanligaste folksjukdomarna samt rehabilitering och tar del av kompetensutveckling 

• se till att det finns tillgång till läkare med specialistkompetens inom geriatrik 

• se till att läkare vid behov remitterar till specialistvård för konsultation och utbildning 

 
21 Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag 

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. 
22 Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger 

upp uppdraget är den däremot tolv månader. 
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• de beslut som tas om medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt evidens 

• se till att läkare handleder och vidareutvecklar vård- och omsorgspersonal vid behov. 
 

 

4.1.2 Kommunen åtar sig att 
 

Krav 

• alltid informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid planering inför driftstart, ändrad 

driftsform, förändring av inriktning, förändring av platsantal och nedläggning av särskilt 

boende 

• se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förebyggande arbetssätt 

• se till att verksamhetens ledningssystem behandlar det lokala samverkansavtalet, enligt 

avsnitt 1.6 ovan, när det gäller att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera 

det lokala samverkansavtalet. 

• se till att sjuksköterskan söker kontakt med läkare för konsultation innan en individ 

sänds akut till sjukhus 

• säkerställa och ansvara för att det finns tillgång till sjuksköterskor, sjukgymnaster/ 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter 

• se till att sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. 
 

Samverkan 

• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive 

verksamhetsområde utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boende för att 

därigenom möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov. 
 

Information 

• säkerställa informationsöverföringen till primärvård, vid besök på akutmottagning 

och inskrivning i slutenvård 

• informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om kommunens/stadsdelens utsedda 

kontaktperson, MAS, samt om upphandlade och godkända utförare 

• skriftligen informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om förändringar 

− antalet korttidsplatser som redovisas per kombikakod 

− nystart av ett särskilt boende senast sex månader före driftstart 

− byte av utförare på ett särskilt boende senast sex månader före bytet 

− avveckling av ett särskilt boende senast sex månader före avvecklingen 

− en varaktig verksamhetsförändring, exempelvis från ett permanent särskilt 

boende för äldre till platser för korttidsboende inom befintlig verksamhet, senast 

två månader innan förändringen träder i kraft eftersom läkarinsatser berörs av 

boendeformen. 
 

Tillgänglighet 

• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialistvård. 
 

Kompetens 

• se till att arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor har 

nödvändig kompetens och tar del av kompetensutveckling om åldrande, åldrandets 

sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna, samt har beredskap för att uppmärk- 

samma behov av specialistkompetens 
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• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens. 

 
 

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats 
 

4.2.1 Regionen åtar sig att 

• se till att läkaren tar emot information från husläkare eller från slutenvården för dem 

som har listat sig hos läkarorganisationen (och kvitterar vårdplanen från slutenvården 

när det tekniskt blir möjligt). 

Anmärkning: De enskildas/patienternas husläkare har kvar ansvaret för de som har valt att 

kvarstå som listade och för de övriga tills listningen är överförd till en annan läkarorganisation. 

Vid vistelse på en korttidsplats är de enskilda/patienterna alltid fortsatt listade hos sina 

husläkare. 

 
4.2.2 Kommunen åtar sig att 

• informera läkarorganisation om att nyinflyttningar kommer att ske, men utan att 

uppge personuppgifter innan de enskilda/patienterna har valt var de vill vara listade. 

 

 

 
4.3 Inflyttning och påbörjad vistelse 

 
4.3.1 Region Stockholm åtar sig att 

• se till att läkare besöker inflyttade och bedömer hälsotillståndet inom sju arbetsdagar 

efter listning hos den aktuella läkarorganisationen. 

 
4.3.2 Kommunen åtar sig att 

• informera de enskilda om vilka som är ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal 

• inom sju arbetsdagar informera läkaren om den bedömning av hälsotillståndet som 

hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort 

• informera de enskilda att den som tillfälligt vistas i korttidsvård, avlastning eller 

växelvård behåller sin ordinarie husläkare. 

 

 
4.4 Boendetid och vistelsetid 

4.4.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• läkaren bidrar med sin kompetens i situationer där annan hälso- och sjukvårdspersonal 

har behov av att samverka kring enskilda 

• läkaren besöker de enskilda/patienterna efter överenskommelse och vid behov av 

akuta insatser dygnet runt 

• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från de enskilda/patienterna 

• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från hälso- och sjukvårdspersonalen 

• de enskilda/patienterna får konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och 

sjukvårdspersonal vid behov 

• läkaren stödjer de enskilda/patienterna med att identifiera och analysera risker i 

deras situation och tillsammans med dem vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder 
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• läkaren vid behov medverkar i utredning och analys av situationen om de enskilda/ 

patienterna skadas eller riskerar att skadas så att rutiner kan ändras och händelsen 

inte upprepas 

• läkaren och hälso- och sjukvårdspersonalen i den särskilda boendeformen 

samverkar och åtgärdar de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs enligt 

resultatet av en uppföljning 

• läkaren genomför en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med 

berörd personal en gång per år eller vid behov. 
 

4.4.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska rapporterar sina 

bedömningar av den enskildes hälsotillstånd och de behov som har framkommit 

och samarbetar med läkaren i den fortsatta bedömningen 

• uppmärksamma behov av specialistkompetens 

• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialist 

• hälso- och sjukvårdspersonal vid behov samverkar med läkare för att ge de enskilda/ 

patienterna stöd att förebygga och minska risker i vårdsituationen, särskilt fallskador, 

trycksår, inkontinens, felnäring, problem med munhälsa och vårdrelaterade infektioner 

• om de enskilda/patienterna skadas eller utsätts för risk att skadas, får de stöd med ut- 

redning och analys av situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas 

• sjuksköterska och vid behov annan personal medverkar i läkemedelsgenomgångar 

enligt den lokala överenskommelsen 

• hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med sin kompetens i situationer där läkare 

behöver samverka kring den enskilda. 

 

 
4.5 Livets slutskede 

 
4.5.1 Region Stockholm åtar sig att 

• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets 

slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall23 

• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i 

förekommande fall närstående, tillsammans med sjuksköterska 

• informera vårdpersonalen om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskilde då ett 

dödsfall kan förväntas. 

 
4.5.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• hälso- och sjukvårdspersonalen följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ 

vård i livets slutskede och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier 

för bestämmande av människans död 

• sjuksköterskan håller läkaren informerad om de enskildas tillstånd och kallar på 

läkare vid behov 

• sjuksköterskan vid behov deltar i brytpunktsamtal tillsammans med läkare. 
 
 
 

 
23 T. ex. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl. 
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4.6 Utflytt och avslut 

 
4.6.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• informera husläkaren om enskilda/patienter som avslutar sin korttidsvistelse 

• läkaren fastställer ett dödsfall skyndsamt genom att personligen göra en klinisk 

undersökning av den avlidne, dödförklara samt skriva dödsbevis och intyg om 

dödsorsaken 

• husläkaren fastställer dödsfall med mera för de som har valt att behålla sin husläkare 

• jourläkaren fastställer oväntade dödsfall med mera, både i permanenta boenden och 

på korttidsplatser under jourtid 

• läkaren som har fastställt dödsfallet säkerställer vem som ska meddela närstående om 

ett dödsfall. 

Anmärkning: Vid ett väntat dödsfall kan läkaren fastställa dödsfall med mera utan att 

personligen infinna sig, om det är överenskommet med sjuksköterskan. Förutsättningen är 

att sjuksköterskan har gjort en klinisk undersökning24 och lämnar uppgifter om resultatet av 

undersökningen till läkaren. Om den tjänstgörande sjuksköterskan anser att läkaren behöver 

infinna sig trots att dödsfallet är väntat ska läkaren infinna sig så snart det är möjligt. 

 
4.6.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• sjuksköterskan vid ett väntat dödsfall gör en klinisk undersökning enligt socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död25 

• sjuksköterskan vid dödsfallet lämnar efterfrågad information till läkaren som därmed 

kan fylla i blanketten för transport och informera om eventuell pacemaker med mera 

• sjuksköterskan kallar på den ordinarie läkaren på boendet, husläkaren eller jourläkaren, 

beroende på var de enskilda är listade respektive tiden på dygnet 

• sjuksköterskan informerar de närstående om dödsfallet efter överenskommelse med 

läkare. 

 

 
4.7 Närstående 

 
4.7.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• läkaren lämnar medicinsk information, vid behov i samverkan med sjuksköterska, 

som närstående har behov av eller har efterfrågat 

• läkaren ger stöd till närstående, vid behov i samverkan med sjuksköterska, som är 

anpassat till situation och behov 

• läkaren genomför brytpunktsamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska, 

angående ändringar av vårdens inriktning 

• läkaren genomför efterlevandesamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska. 

 
4.7.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• sjuksköterskan genomför samtal, vid behov i samverkan med läkare, vid inflyttning 

 
24 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om 

kriterier för bestämmande av människans död. 
25 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. 



  
 

21 
 

i permanent boende samt påbörjad vistelse på korttidsplats 

• sjuksköterskan ger stöd och för samtal som är anpassat till situation och behov 

• med närstående, vid behov i samverkan med läkare och i förekommande fall med 

annan personal, 

• sjuksköterskan utför avslutssamtal, vid behov i samverkan med läkare och i 

förekommande fall med annan personal. 

 

 

5. Säkerhet 

 
Regionen och kommun åtar sig gemensamt att 

• uppmuntra enskilda/patienter att själva vara uppmärksamma på risker i deras 

situation och rapportera till hälso- och sjukvårdspersonalen 

• se till att all personal är uppmärksam på risker och rapporterar identifierade risker 

i respektive system 

• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade risker och genomföra 

nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera risker för vårdskador 

• rapportera avvikelser i respektive verksamhets avvikelsesystem 

• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade avvikelser och genomföra 

nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskador. 

 

 

 

6. Skäl för kommunen att på egen hand anlita 
läkare enligt 16 kap 1 § HSL 

 
Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen26  inte uppfyller sina skyldigheter gentemot 

det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 16 kap 1 § 

HSL rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta 

från regionen. 

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att tillhanda-

hålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina 

faktiska kostnader för detta från regionen. 

Förutsättningarna för att kommunen ska få ersättning för sina faktiska kostnader anges i 

avsnitt 7. 

Skäl för kommunen att anlita läkare och få ersättning av regionen: 

• Vårdgivaren lämnar inte information om medicinsk status för en enskild individ till 

sjuksköterska inom en vecka efter det att individen har valt att lista sig hos vårdgivaren 

• Besöksverksamheten som ska genomföras minst en gång per vecka har inte genomförts 

• Läkaren svarar inte då sjuksköterska ringer för konsultation (gäller även jourhavande 

läkare) 

• Läkaren ger otillräckligt stöd27 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring 

 
26 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad. 
27 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6. 
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stöd vid vård och behandling i livets slutskede 

• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök28 eller då sjuksköterskan uttrycker 

att det finns ett behov av läkarkonsultation på plats (exempelvis vid behov av 

proaktiva ordinationer eller ett oväntat dödsfall) 

• Det föreligger allvarliga risker29 för patientsäkerheten 

• Läkare som inte talar, förstår, kan läsa eller skriva begriplig svenska 

• Det saknas förutsättning att utföra uppdraget till följd av bristande kompetens hos 

läkaren, eller av annat skäl 

• Läkaren åsidosätter bestämmelser i lagar eller andra författningar 

• Inställelsetiden för akuta, oplanerade besök vid akuta tillstånd har överskridit två 

timmar efter det att vårdgivaren har erhållit en förfrågan och det inte finns några 

andra överenskommelser med boendets personal. 

Om läkaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av att den kommunfinansierade 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte har följt denna delöverenskommelse, måste 

läkarorganisationen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så 

att kommunen kan vidta åtgärder. 

 

 

7. Förutsättningar för kommunen att anlita läkare 
och erhålla ersättning från regionen 

 
Den praktiska hanteringen av kontakterna mellan kommunen och läkare eller läkarorganisation 

samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen anges i avsnitt 8. 

Brister och avvikelser enligt ovan ska dokumenteras och överlämnas skriftligt till vårdgivarens 

verksamhetschef. Om bristerna och avvikelserna inte åtgärdas omedelbart av läkar-

organisationen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen som då ansvarar för att kontakta vårdgivaren och skyndsamt kräva 

åtgärder. 

Om kommunen anser att det finns skäl att på egen hand anlita läkare och erhålla ersättning 

ska ett beslut om detta fattas av ansvarig nämnd eller ledningsperson inom en upphandlad 

eller godkänd utförare, eller i förekommande fall av en medicinskt ansvarig sjuksköterska 

eller annan person, enligt delegationsordningen. Beslutet ska omedelbart meddelas hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen skriftligt (e-post går bra), med en hänvisning till inrapporterade 

avvikelser. 

Regionens ersättning till kommunen ska motsvara kommunens styrkta kostnader för 

åtgärderna. 

Om behovet av läkarinsats hänger samman med att kommunen har eftersatt sitt hälso- och 

sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kan ersättningen sättas ned. Parterna 

får i dialog värdera och komma överens om ersättningen med hänsyn till omständigheterna. 

 

 
 
 

 
28 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- laget från 

20140201. 
29 Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 
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8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation 
och regionen 

 
1. Sjuksköterskan kontaktar den ansvarige läkaren för en rättelse. 

2. Om en rättelse inte sker skriver sjuksköterskan en avvikelserapport. 

3. Sjuksköterskan kontaktar MAS eller MAR, och överlämnar en avvikelserapport. 

4. MAS eller MAR kontaktar verksamhetschefen för läkarorganisation samt lämnar 

en skriftlig avvikelserapport. 

5. Om en rättelse inte sker kontaktar MAS eller MAR hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

via telefon eller e-post och överlämnar avvikelserapporten skriftligen. 

6. Om en rättelse inte sker meddelar den ansvariga nämnden, eller MAS eller MAR i 

förekommande fall enligt delegationsordning eller annan, att kommunen avser att 

anlita en egen läkare och få ersättning för detta av regionen. 

7. Kommunen anlitar en egen läkare. I första hand anlitas en vårdgivare som är 

godkänd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som utför läkaruppdrag i 

särskilt boende. 

8. Kommunen erhåller ersättning från regionen tills hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

har löst situationen. 

9. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste lösa frågan permanent och under tiden ska 

kommunen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hålla kontakten. 



  
 

24 
 

9. Definitioner 
 

Avlastning 

(Egen definition) 

Särskild form av korttidsplats där syftet är att de enskildas/patienternas 

närstående får möjlighet till vila och avlastning när de enskilda/patienterna 

vistas på korttidsplatsen – ofta en till två veckor – efter biståndsbeslut av 

kommunal biståndshandläggare. 

Brytpunktssamtal 

vid övergång till 

palliativ vård i livets 

slutskede 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om 

ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där 

innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, 

behov och önskemål. 

Kommentar: 

Initiativet till ett brytpunktssamtal tas av den behandlingsansvarige 

läkaren. Brytpunktssamtal är ett samtal för att planera för de fortsatta 

vårdinsatserna då livets slutskede inleds. Samtalet hålls mellan den 

ansvarige läkaren, ofta en sjuksköterska och de enskild/patienterna, samt 

– om dessa önskar – de enskildas/patienternas närstående. Detta kan också 

vara nödvändigt när patienten är kognitivt sviktande eller medvetslös. 

Vid övergång till en tidig palliativ vård kan samtalet innehålla en plan för 

en fortsatt aktiv behandling, men vid övergång till palliativ vård i livets 

slutskede fokuseras på lämpliga insatser för lindring och stöd till den 

enskild/patient, samt närstående. Brytpunktssamtalet dokumenteras i 

patientjournalen. 

Fast läkarkontakt 

(Egen definition) 

Den (hus)läkare i primärvården som de enskilda/patienterna har valt 

enligt 5 § HSL. 

Observera att de enskilda/patienterna som bor i ett särskilt boende för 

äldre istället kan välja att lista sig hos en läkarorganisation eller vårdgivare 

som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett avtal med och som hälso- 

och sjukvårdsnämnden har godkänt. 

Förfrågnings- 

underlag, FFU 

(Egen definition) 

Ett regelverk enligt lag om valfrihetssystem som innehåller ansöknings-

blankett, avtalstext, uppdragsbeskrivning, ersättnings- och rapporterings- 

krav. Det används för att godkänna vårdgivare och teckna avtal med 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Huvudman 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret 

för viss verksamhet. 

Kommunfinansierad 

verksamhet 

(Egen definition) 

En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av en kommun. Den 

kan vara i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en 

godkänd utförare enligt LOV, eller enstaka platser som en kommun köper 

av en privat verksamhet. 

Korttidsplats 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

En bäddplats utanför det egna boendet som är avsedd för tillfällig vård 

och omsorg dygnet runt. 

Anmärkning: Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering, 

omvårdnad, växelvård och avlastning av närstående. 

Husläkaren ansvarar för den planerade och långsiktiga behandlingen för 

en person som vistas på en korttidsplats. 

Regionfinansierad 

verksamhet 

(Egen definition) 

En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av regionen. 

Den kan vara i regionens regi, en upphandlad verksamhet enligt LOU, 

en godkänd utförare enligt LOV. 
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Läkarmedverkan 

(Egen definition) 

Avser samarbete med en läkare hos en vårdgivare som tillhandahåller 

läkarinsatser i ett särskilt boende för äldre genom avtal med hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, samt dennes samverkan med enskilda/patienter 

samt personal inom ett särskilt boende för äldre. (Det kan i förekommande 

fall gälla husläkare som enskilda/patienter har valt att behålla, eller 

husläkare på en korttidsplats.) 

Läkarorganisation 

(Egen definition) 

Den vårdgivare som erbjuder läkarinsatser i särskilt boende för äldre 

genom avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som har valts av 

respektive kommunfinansierad verksamhet. 

Omvårdnadsansva- 

rig sjuksköterska 

(Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuk- 

sköterska, 2005) 

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande 

omvårdnadsansvar för vissa namngivna personer/patienter i verksamheten. 

Permanent plats 

(Egen definition) 

En bostad dit enskilda/patienter har flyttat för att bo varaktigt efter beslut 

av kommunens biståndshandläggare. 

Personcentrerad 

vård och omsorg 

(Egen definition) 

Vård och omsorg som i hög grad fokuserar på de resurser varje person 

har, på vad det innebär att vara människa samt behovet av vård och 

omsorg. Personen betraktas inte utifrån ett ohälsotillstånd eller en 

funktionsnedsättning. Vården och omsorgen planeras i samförstånd med 

enskilda/patienter. Vårdrelationen bygger på ett partnerskap mellan dem 

som utför vård och omsorg och enskild/patient (ofta tillsammans med 

anhöriga eller närstående). Den enskilde/patienten är aktiv i planeringen 

och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering. Utifrån den 

enskildes/patientens situation och behov görs en vårdplan och en 

genomförandeplan som innehåller mål och strategier för genomförandet 

och en kort och långsiktig uppföljning. 

Primärvård 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 

och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser. 

Samordnad individuell 

planering, SIP 

(Egen definition) 

(Egen kommentar) 

Planering av vem som ansvarar för att tillgodose de behov en person har 

när det gäller insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård och eventuellt 

andra aktörer. En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke 

till att en sådan planering görs. 

Deltagare i en SIP är den enskilde/patienten och, om denne önskar och 

det är lämpligt, närstående samt de som har ansvar för respektive 

insatser. 

SIP regleras i likalydande texter i 16 kap 4 § HSL och i 2 kap. 7 § SoL 
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Särskilt boende 

för äldre 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse 

tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer 

med behov av särskilt stöd 

Enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket socialtjänstlagen ska kommunen ”inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 

som behöver särskilt stöd.” 

Utförare 

(Egen definition) 

Kommunfinansierad verksamhet i egen regi eller aktör som enligt avtal 

med kommunen levererar vård- och omsorgsinsatser i de verksamheter 

denna delöverenskommelse omfattar. 

Vårdgivare 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen har 

ansvar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller enskild 

näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat 

vårdgivare). 

Kommentar: 

I denna delöverenskommelse avser vårdgivare den juridiska eller enskilda 

fysiska person som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom regionen 

har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i 

särskilt boende. (Det gäller både regionens verksamhet i egen regi och 

andra godkända utförare.) 

Vårdgivare är 

• den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att vara vårdgivare 

eller ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

(Om kommunfullmäktige inte har utsett en sådan nämnd är 

kommunfullmäktige vårdgivare.) 

• den nämnd som regionfullmäktige har utsett att vara ansvarig för 

regionens hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Region Stockholm). 

• utförare enligt LOU/LOV 

Godkänd vårdgivare 

(Egen definition) 

Begreppet godkänd vårdgivare används av Region Stockholm för bland 

annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 

avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget 

Läkarinsatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i 

egen regi och andra godkända utförare enligt LOV. 

Växelvård 

(Egen definition) 

En särskild form av korttidsplats med regelbundet återkommande vistelse 

som kan pågå över lång tid, men där varje vårdtillfälle är kort – ofta en till 

tre veckor – efter beslut av en kommunal biståndshandläggare. 
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10. Uppföljning 

 
En uppföljning av denna delöverenskommelse ska ske årligen. Ett särskilt dokument som 

gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

 

11. Referenser 

 
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 

• Socialtjänstlag (2001:453). 

• Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

• Patientlag (2014:821), trädde i kraft den 1 januari 2015. 

• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

• Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

• Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier 

för bestämmande av människans död. 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om 

vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 

• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40) 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 

• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen).



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan för individuell 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive 

regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda 

boendeformerna för äldre30 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell 

nutritionsbehandling av dietist, trots att behovet är mycket stort i denna grupp. Många som 

bor inom en särskild boendeform för äldre har flera olika sjukdomar och konsumerar en stor 

mängd läkemedel med stora sammanhängande nutritionsproblem som följd. 

Kombinationen hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel är problematisk och 

leder till förändrade metabola förutsättningar och ätsvårigheter på grund av till exempel 

aptitlöshet, illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och näring öka. 

Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för undernäring under dessa omständigheter. 

Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen31 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra 

sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Individuella nutritionsinsatser ska 

alltså göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet genom oral, enteral eller parenteral 

nutrition. 

Patientsäkerhetslagen32 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador33. För åtgärder som inte kan vidtas 

omedelbart ska en tidsplan upprättas”. Det innebär ett långtgående ansvar för att undvika 

undernäring. 

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa” och i patientlagen står det att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten” 34. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 

undernäring35 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients 

näringstillstånd ska utredas och hur en utredning ska göras, samt hur undernäring ska 

förebyggas och behandlas. 

För att möta de krav som patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer, krävs teamarbete och legitimerad 

personal med specialistkompetens inom området nutrition, oavsett huvudman. Dietister är 

sedan år 2005 en legitimerad yrkesgrupp som genom individuell nutritionsbehandling kan 

säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande av äldre inom vård och omsorg. Det är den 

enda legitimerade yrkesgrupp som har en djupgående utbildning inom nutritionsbehandling. 

Utöver dietistens specialistkompetens är faktorer som teamarbete, tillgänglighet och väl 

utvecklade och kända rutiner i verksamheterna viktiga för att säkerställa en god och säker 

nutritionsbehandling. Här krävs ett tvärprofessionellt teamarbete där dietisten har en central 

roll. 

Socialstyrelsen är tydlig i sin vägledning Näring för god vård och omsorg36: ”Rätt mat och 

näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på 

bedömningar av risk för undernäring, utredning av orsaken till undernäringstillstånd samt 

 
30 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453). 
31 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821). 
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659). 

33 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner). 
34 2 § 3 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821) 
35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
36 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011. 
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adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika 

viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra 

terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”. 
 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen utgörs av personer som efter beslut av kommunen bor inom särskilda boende-

former för äldre, oavsett personens faktiska ålder. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam 

på personer som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier: 

• ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning 

• ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljproblem, orkeslöshet och 

motoriska störningar 

• undervikt – det vill säga ett Body Mass Index (BMI) under 20 för individer under 

70 års ålder, eller under 22 för den som är över 70 år. 

 
1.3 Syfte 

Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra ansvaret för individuell nutritionsbehandling 

i särskilt boende för äldre. 

 
1.4 Mål 

Målet är att de enskilda/patienterna får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån 

sina individuella förutsättningar och behov, genom ett lämpligt nutritionsomhändertagande, 

baserat på en individuell bedömning och individanpassade åtgärder, med en nödvändig 

uppföljning och utvärdering. 

 
1.5 Definitioner 

 

Berikning Tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel i mat och dryck 

för att öka innehållet av energi, protein, vitaminer och/eller mineralämnen. 

BMI Body Mass Index. Uträkning av BMI görs enligt följande formel: vikt i kg/ 

(längd i meter x längd i meter). 

Dietetik Kostbehandling vid sjukdomstillstånd. 

Enteral nutrition Näringstillförsel direkt via mag-tarmkanalen. 

SNR-kost Kost enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket). 

A-kost Allmän kost för sjuka (Livsmedelsverket). 

E-kost Energi- och proteintät kost (Livsmedelsverket). 

Kosttillägg Kompletterar ordinarie kost genom att tillfredsställa behovet av energi 

och/eller näringsämnen. 

Livsmedel för 

särskilda 

näringsändamål 

Livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod 

är lämpliga för enskilda/patienter som behöver särskild kost, samt 

personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i 

kosten. 
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Malnutrition Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i 

kroppens sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp. 

MNA Mini Nutritional Assessment. Riskbedömningsverktyg (screeningverktyg) 

för att upptäcka risk för undernäring. 

Nutrition Näring och/eller näringstillförsel. 

Näringsdryck Flytande kosttillägg. 

Parenteral nutrition Intravenös näringstillförsel. 

Perkutan endosko- 

pisk gastrostomi 

(PEG) 

 
Kort sond som införs genom bukväggen till magsäcken och används för 

enteral nutrition. 

Riskbedömning Systematisk undersökning av en population för att identifiera individer 

som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla 

ohälsa. 

Sarkopeni Minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion. 

Sjukdomsrelaterad 

undernäring 

Definieras som ett tillstånd med brist på energi, protein och andra 

näringsämnen som orsakar mätbara skadliga effekter på kroppens 

struktur och funktion och kan leda till kliniska komplikationer. 

Sondnäring Näringslösning som ges vid enteral nutrition. 

Specialkost Kost vid specifika sjukdomstillstånd. 

Undernäring Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 

sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför 

malnutrition). 

Verksamhetschef I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast 

verksamhetschef enligt 2 § 4 kap hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). 

Vårdskada I patientsäkerhetslagen avser begreppet vårdskada lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

 
 

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Överenskommelsen omfattar kommunalt finansierade särskilda boendeformer för äldre. 

Vid nutritionsproblem och behandling finns både ett omvårdnadsperspektiv och ett medicinskt 

perspektiv. Vid nutritionssvårigheter följs perspektiven ofta åt innan det blir en tydlig 

medicinsk frågeställning. 

 



  
 

32 
 

3. Nutritionsomhändertagande 
 

Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning 

och rapportering företrädesvis i Senior Alert37. Om riskbedömningen visar på undernäring 

eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan 

kommun och region när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och specifik 

nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med 

anledning av en utförd riskbedömning inte motsvarar kraven på att följa vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

Utgångspunkten för all kosthållning är att den enskilde har ett eget ansvar. När den enskilde 

inte har möjlighet att ta ansvar för hela eller delar av sitt kost- och näringsintag ansvarar 

kommunen för att se till att behoven i möjligaste mån tillgodoses. 

Den enskilde har rätt att få en lämplig nutritionsbehandling av personal med särskild 

nutritionskompetens. Med rätt nutrition kan sjukdom förebyggas, lindras eller behandlas. 

Nutritionsinsatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en god och säker vård. 

Verksamhetschefen i regionfinansierad verksamhet respektive kommunfinansierad hälso- 

och sjukvård ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens samt får 

ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet inom nutrition. 

Inom området nutrition ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för kvalitet 

och säkerhet och har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen känner 

till och följer lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. 

Den behandlade läkaren som den enskilde/patienten är listad hos har det medicinska 

huvudansvaret, vilket också omfattar nutritionsproblem. Vid specifika sjukdomstillstånd och 

vid utredning av malnutrition (felnäring) ansvarar läkaren för att delta i den inledande 

riskbedömningen för den enskilde, samt för bedömning, ordination och behandling. Läkaren 

ordinerar en lämplig nutritionsbehandling i samråd med den enskilde och personal, såsom 

sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska. 

Tillsammans med den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan ansvarar dietisten för att 

utreda, ordinera, behandla och följa upp tillstånd utifrån en nutritionsdiagnos. Vid behov gör 

dietisten en kostanamnes och kan ordinera en individuellt anpassad nutritionsbehandling. 

Vidare har dietisten kunskaper om livsmedel och specialprodukter. Dietisten är en resurs för 

verksamhetschefen och MAS när det gäller att ta fram processer, aktiviteter och rutiner i 

ledningssystem för nutritionsomhändertagande. 

Den ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att, i samråd med den enskilde/patienten, vaka 

över den enskildes/patientens nutritionsstatus, identifiera ätsvårigheter och vid behov göra 

egna ordinationer, samt se till att den enskilde/patienten får mat och näring enligt givna 

ordinationer. Sjuksköterskan bedömer när särskild kompetens behövs och kontaktar dietist 

och/eller läkare om det är aktuellt med en nutritionsbedömning, utredning och åtgärder 

utanför det egna kompetensområdet. Att hjälpa den enskilde/patienten med en god 

munhälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga 

hjälpmedel och sittställningar som kan underlätta och ge bästa möjliga fysiska 

förutsättningar för ätandet. 

Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar för att observera förändringar i nutritionsstatus 

och rapportera dessa till berörd hälso- och sjukvårdspersonal (ansvarig sjuksköterska), samt 

dokumentera detta i den sociala dokumentationen. 

Efter remiss från läkare ansvarar logoped för utredning av sväljproblem. Den enskilde/ 

 
37 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013. 
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patienten kan behöva hjälp att kontakta sin tandläkare vid tandproblem. 

 

 
3.1 Individuell nutritionsbehandling 

 
3.1.1 Näringsbehov 

Näringsbehovet är individuellt och ska anpassas efter den enskilde/patienten. Vid inflyttning 

till särskilt boende för äldre ska den enskilde/patienten få en individuell bedömning av sitt 

behov, samt att alla som bor i ett boende för äldre får en kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering. 

 

3.1.2 Måltider 

Den enskilde/patienten ska få måltiden individuellt anpassad efter sina vanor, behov och 

önskemål. En anpassning av måltidsmiljön, måltidsstöd, rätt sittställning, möbler och 

äthjälpmedel bör göras inom en vecka efter inflyttning till ett särskilt boende. Insikten att 

måltiden är en viktig del av den medicinska behandlingen ska vara utgångspunkten i 

måltidens planering och utformning, liksom den enskildes/patientens behov och 

önskemål. För detta krävs samverkan mellan olika kompetenser. 

 

3.1.3 Koster utifrån individuella behov 

Grundkost, konsistensanpassad kost enligt Konsistensguiden, kost vid olika 

sjukdomstillstånd samt kost efter religiösa, etiska och kulturella behov ska kunna erbjudas. 

För att kunna förstå skillnaderna mellan olika slags kost krävs fördjupad kunskap hos såväl 

hälso- och sjukvårdspersonalen som omsorgspersonalen.38 

För en patientsäker och kostnadseffektiv ordination av kosttillägg och annat nutritionsstöd 

krävs en individuell ordination på en tydlig indikation, vilket i sin tur förutsätter en individuell 

utredning. För att den enskilde/patienten ska få lämplig behandling i kurativt eller palliativt 

syfte behövs tillgång till rätt slags kompetens. 

 

4. Ansvar, åtaganden och inflytande 

 
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part 

Den kommunfinansierade verksamheten ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen. 

Region Stockholm ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom 

både kommun och region ska fastställa rutiner i sina respektive verksamheter för när den 

enskildes/patientens näringstillstånd ska utredas och hur en sådan utredning ska göras, 

samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas.39 

 
4.1.1 Kommunens åtagande 

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritions-

behandlingen, vilket innebär att kommunen har ett ansvar för nutrition. I det ingår alla 

insatser för att uppfylla patientsäkerhetslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.40 Kommunen ansvarar för att 

verksamhetschefer inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det 

 
38 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund. 
39 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
40 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659) 
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möjligt att ta ansvar för att nutritionskompetens finns tillgänglig inom verksamheten. 

Basal nutritionsbehandling innebär följande: 

• riskbedömning/nutritionsscreening 

• beräkning av energi- och näringsintag 

− energi 

− protein 

− vitaminer 

− mineralämnen 

• beräkning av energi- och näringsbehov i relation till intag 

• kostordination 

• kosttyper enligt gällande nationella rekommendationer 

• jämn måltidsfördelning över dagen 

• förutsättningar för en begränsad nattfasta 

• handledning av personal i nutritionsfrågor och -behandling 

• anpassad mat utifrån överkänslighet och allergier 

• konsistensanpassning av maten (gäller även mellanmål) 

• upplägg och servering för att främja ätandet 

• ordination av specialkost vid behov 

• ordination av kosttillägg vid behov 

• ordination av specialprodukter vid behov 

• enteral nutrition (mängd och typ av sondmat, matningshastighet och tidpunkt) 

• uppföljning och utvärdering av insatta nutritionsåtgärder. 

För att uppfylla kraven om basal nutritionsbehandling behöver verksamheten ha tillgång till 

dietistkompetens. Verksamhetschefen avgör ansvarsfördelningen mellan dietist, undersköterska 

och sjuksköterska utifrån medarbetarnas samlade kompetens. 

 
4.1.2 Region Stockholms åtagande 

Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik 

bedömning och ordination, ansvarar regionen för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan i 

riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel. 

Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av regionen och omfattar 

• behandling av nutritionsproblem där de basala nutritionsinsatserna inte är tillräckliga 

• insättning, start och överrapportering av enteral nutrition till omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och/eller dietist 

• kostbehandling vid svår malnutrition (utifrån bedömning av dietist och/eller läkare) 

• tugg- och sväljutredning 

• utredning, behandling, uppföljning och överrapportering av nutritionsproblem vid 

sjukdomar som: 

− njursjukdom 

− cancersjukdom 

− leversjukdom 

− ämnesomsättningssjukdom. 



  
 

35 
 

4.2 Inflytande (information, delaktighet) och sekretess för 
berörda personalgrupper, enskilda och närstående 

Den enskilde/patienten, och vid önskemål även dennes närstående, ska ha inflytande över 

behandlingen. Det innebär att den enskilde/patienten samtycker till och är delaktig i 

besluten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och 

önskemål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den 

enskildes/patientens individuella behov och önskemål och att den enskilde/patienten 

medverkar i aktuella åtgärder. Att den enskilde/patienten accepterar förebyggande och 

behandlande åtgärder är en förutsättning för ett gott resultat. 

För att hälso- och sjukvårdens personal i region och kommun ska kunna tala med varandra och 

med närstående om en aktuell situation krävs ett samtycke till informationsöverföring. 

Samtycket måste inte ske skriftligt, men ska dokumenteras i den enskildes journal hos 

respektive huvudman. Observera att inre sekretess gäller, det är endast den personal som 

arbetar med den enskilde/patienten som har rätt till informationsutbyte. 

 

 

5. Säkerhet 

 
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet 

Det är väsentligt att den enskilde/patienten är informerad om sin behandling. Ju mer den 

enskilde/patienten förstår, desto bättre förutsättningar för ett samarbete kring nutritionen. 

 
5.2 Information om risker och avvikelser mellan parter och verksamheter 

I de fall endera parten uppfattar att överenskommelsen inte följs, ska en avvikelserapport 

skrivas och sändas till en utsedd kontaktperson hos den andre parten. Detta ska inte förväxlas 

med avvikelser i vård och omsorg inom en och samma verksamhet som ska behandlas enligt 

interna rutiner i verksamhetens ledningssystem. 

 

 

6. Ekonomi 

 
6.1 Åtaganden, konsekvenser och ersättning för parter i förekommande fall 

Delöverenskommelsen innebär att det kan tillkomma kostnader för kommunalt finansierad 

verksamhet när det finns ett behov av att anställa eller på andra sätt säkra tillgången till 

dietister. Studier visar att nutritionsbehandling besparar den enskilde/patienten lidande och 

är kostnadseffektivt. Enligt studier som har belyst kostnadseffektiviteten av 
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nutrionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid.41 42 43 44 45 46 47 48 

 

7. Uppföljning 

 
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 

uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

I en partsgemensam grupp med sakkunniga från regionen och kommuner, enligt uppdrag 

från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Region Stockholm 

genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Storsthlm tagit fram ett förslag till 

överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Stockholms län om en gemensam 

målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Målbilden är tänkt att mynna ut i 

en gemensam samverkansmodell för bättre läkemedelsanvändning och optimal 

läkemedelsförsörjning. 

 
1.2 Målgrupp 

Målgruppen omfattar de som oavsett ålder och efter beslut från kommunen bor i ett särskilt 

boende för äldre49 inom Stockholms län. 

 
1.3 Syfte 

Det gemensamma målbildsarbetet ska leda till en bättre samverkan och syftar till att förbättra 

utvecklingen av vård och omsorg i Stockholms län. 

Överenskommelsen ger en samlad målbild över läkemedelsområdet och utgör en grund för 

ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbete inom läkemedelsområdet. 

 
1.4 Mål 

De enskilda/patienterna ska få en god och optimal vård samt patientsäker 

läkemedelsbehandling. 

 

 
1.5 Definitioner 

 

Profilboende 

(Egen definition) 

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov 

utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller 

funktionsnedsättning, t.ex. Parkinson. 

Läkemedel 

(läkemedelslagen)50 

Varje substans eller kombination av substanser 

1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 

förebygga eller behandla sjukdom hos människor … eller 

2. som kan användas på eller tillföras människor … i syfte att återställa, 

korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, 

immunologisk eller metabolisk verkan, eller för att ställa diagnos. 

Servicehus 

(Egen definition) 

Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora 

behov av särskilt stöd. Insatserna gavs i form av hemtjänstinsatser. Flera 

servicehus har sedan dess avvecklats. I dag flyttar endast personer som 

behöver särskilt stöd in i servicehus efter biståndsbeslut. 

 
49 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453). 
50 1 § Läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en av lagarna som reglerar läkemedelsområdet. Vad som klassificeras som ett läkemedel 

bestäms av läkemedelslagen. Klassificeringen grundar sig på två faktorer: produktens innehåll och syfte. 
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Läkemedelsnära 

produkter 

(läkemedelsförmånslagen)51 

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen 

läkemedel, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård. 

Huvudman 

(Socialstyrelsens termbank) 

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret 

för en viss verksamhet. 

Vårdgivare 

(Socialstyrelsens termbank) 

Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen 

ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller 

enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet 

(privat vårdgivare). 

 

 

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse 

En handlingsplan för genomförandet och implementeringen av denna delöverenskommelse 

ska tas fram av respektive vårdgivare på lokal nivå, exempelvis i de lokala avtal som tas fram 

i samverkan med läkarorganisationen på det särskilda boendet. De kan med fördel harmoniseras 

med den lokala instruktionen för läkemedelshantering som ska finnas enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering52. Förslag på punkter som bör regleras 

i detta avtal: 

• samverkansformer 

• rutiner för läkemedelsgenomgångar 

• om fullständiga förråd eller DOS53 ska användas54 

• årlig utbildningsplan inom läkemedelsområdet för berörda personalkategorier 

• ordinationer enligt generella direktiv 

• checklista för hur man bedömer om icke-farmakologiska behandlingar eller 

omvårdnadsåtgärder är ett alternativ 

• checklista för åtgärder för att minska kassation av läkemedel 

• lokal behörighetsadministration i de IT-system som är relevanta för uppdraget. 
 
 

 
51 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/. 
52 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
53 DOS innebär att Läkemedlen beställs av förskrivaren och levereras dosförpackade (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid 

ett och samma tillfälle) för två veckors förbrukning (i vissa fall för en veckas förbrukning.) Det är lämpligt för enskilda/ patienter med regelbunden 
och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/ eller psykiska funktionsnedsättningar. 
54 Vid begäran från en kommun inom landstinget får landstinget enligt 18d § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda samtliga som bor i en viss, 

särskild boendeform för äldre, eller i en del av en sådan boendeform, läkemedel ur läkemedelsförrådet vid det särskilda boendet. 
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2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Delöverenskommelsen omfattar de som oavsett ålder bor i en särskild boendeform för äldre, 

efter beslut från kommunen. Delöverenskommelsen omfattar även personer som efter beslut 

från kommunen vistas på korttidsplats, servicehus och profilboenden. 

 
2.1 Relation till andra delöverenskommelser 

 
2.1.1 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad 

hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende 

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommun-

finansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre tydliggörs 

samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

 
2.1.2 Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård 

I överenskommelsen om samverkan för praktisk hjälp med egenvård finns en överenskommelse 

om hur regelverket kring egenvårdsbedömningar ska tolkas i Stockholms län. Bedömningar 

av om den enskilde/patienten själv kan ansvara för och genomföra egenvårdsinsatser gäller 

ofta läkemedel. Den behandlande läkaren ska alltid bedöma om den enskilde/patienten kan 

ansvara för och genomföra sin läkemedelsbehandling själv eller behöver hjälp med 

egenvården, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även 

möjlighet att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av 

egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre. Om parterna önskar det kan detta 

eventuellt arbetas in i den lokala handlingsplan som ska göras enligt avsnitt 1.6 i 

delöverenskommelsen. 

 
2.1.3 Samverkan för individuell nutritionsbehandling 

Eftersom läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar kan påverka nutritionstillståndet 

hos de enskilda/patienterna finns det också en koppling till delöverenskommelsen om 

individuell nutritionsbehandling. 

 
2.2 Gränsdragningsfrågor 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinära boenden. 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och biståndsbedömda 

dagverksamheter enligt socialtjänstlagen, samt särskilda boendeformer och dagliga verksamheter 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunens ansvar omfattar 

inte läkarinsatser. 

Region Stockholm har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden 

i akutförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. Den enskilde/patienten 

har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden upp till 

högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.  

 

3. Bättre läkemedelsanvändning 

 
3.1 Den gemensamma målbilden 

Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är 
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individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada. 

Den enskilde/patienten har fått god information, är delaktig i sin behandling och vet när och 

till vem man vänder sig om det uppstår problem. Behandlingen ska följas upp och omprövas 

regelbundet. 
 

Delmål: 

• medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling 

• resurseffektiv läkemedelsbehandling 

• vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa 

läkemedelsbehandlingen 

• vården är utvecklingsorienterad. 

Nedan följer respektive delmål med en specificerad målbild för de enskilda/patienterna. 
 

1. Medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling 

Den enskilde/patienten känner sig trygg i att 

• vara informerad och delaktig i sin behandling 

• få läkemedelsbehandling av en förskrivare som, tillsammans med vårdteamet, har rätt 

kunskap och information för att föreslå den bästa behandlingen, samt att förskrivaren 

inleder eller avslutar den behandling – med eller utan läkemedel – som man är överens om 

• under- respektive överbehandling uppmärksammas och åtgärdas av förskrivaren 

• biverkningar registreras av förskrivare och vårdteam och ordinationen anpassas för att 

i möjligaste mån undvika biverkningar och ge största möjliga nytta 

• få det stöd som behövs för att kunna förstå och använda sina läkemedel 

• förskrivna läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid och blir rätt administrerade. 
 

2. Resurseffektiv läkemedelsbehandling 

De enskilda/patienterna känner sig trygg i att 

• de beslut som fattas kring läkemedelsbehandlingen baseras på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt evidens 

• region och kommun verkar för att gemensamma resurser används för att skapa 

mesta möjliga hälsa 

• de läkemedel som används är valda för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att 

göra avkall på effekt och säkerhet 

• få en individuell läkemedelsbehandling som är säker och anpassad efter individuella 

behov, oavsett typ av boendeform. 
 

3. Vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa 

läkemedelsbehandlingen 

Den enskilde/patienten känner sig trygg i att 

• hälso- och sjukvården är organiserad för att ge rätt läkemedelsbehandling 

• respektive vårdgivare samarbetar för att säkra patientens läkemedelsbehandling 

• respektive vårdgivare är organiserad för att snabbt värdera och införa ny kunskap, nya 

riktlinjer och metoder som är kostnadseffektiva och till gagn för den enskilde/patienten 

• region och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt55 sätt. 

 
55 Ett ojävigt sätt innebär att förskrivaren inte ska ha några relationer till läkemedelsindustrin som gör att de till exempel favoriserar ett visst 

preparat. Se vidare: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf 

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf
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4. Vården är utvecklingsorienterad 

De enskilda/patienterna känner sig trygga i att: 

• hälso-och sjukvårdspersonalen har lämplig kompetens och uppdaterade kunskaper om 

äldres läkemedelsbehandling 

• region och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling för 

äldre 

• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt 

• region och kommun bidrar till utvecklingen av icke-farmakologisk behandling. 

 

4. Ansvar och åtaganden 

 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilda 

boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, förutom läkarinsatser. 

Vanligen uttrycks detta som att ansvaret är ”upp till och med sjuksköterskenivå”, men nivån 

omfattar även fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Regionen ansvarar för 

all hälso- och sjukvård som utförs av läkare i särskilda boendeformer för äldre och för de 

läkemedelskostnader och läkemedelsnära produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Se 

vidare i överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära 

produkter, samt listan om innehåll i akut- och buffertförråd. 

 
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part med avseende 

på delmålen 1 – 4 

4.1.1 Den enskilde/patienten får medicinskt ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering56 och landstingets riktlinjer 

för läkemedelsgenomgångar57 

• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov 

• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en 

ordination förändras. 

 
Regionen åtar sig att se till att 

• den ansvarige läkaren58 gör de enskilda/patienterna delaktiga i 

läkemedelsgenomgångarna 

• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla 

läkemedelsordinationerna för att ge en säker läkemedelsbehandling 

• den ansvarige läkaren60 tar ställning till om den enskilda/patienten kan utföra sin 

läkemedelsbehandling som egenvård 

• den enskildes/patientens läkare60 genomför en enkel läkemedelsgenomgång inför en 

 
56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar regleras i 

ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9). 
57 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/ 

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf) 
58 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos. 

http://www.janusinfo.se/
http://www.janusinfo.se/imcms/images/
http://www.janusinfo.se/imcms/images/
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påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014 

• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare 
förses med läkemedel (inte bara recept) fram till dess att läkaren vid det aktuella boendet 
har tagit del av den aktuella läkemedelsordinationen och kan fullfölja behandlingen 

• arbeta för att dosförpackade läkemedel, där det är möjligt, används för patienter och 

enskilda med regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, även vid vistelse på 

avlastningsplats och korttidsplats 

• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att de samlade 

läkemedelsordinationerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i 

journalen 

• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella 

och överenskomna IT-systemet59 om patienten har dosförpackade läkemedel 

• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att överlämna trygghetskvittot till 

patienten vid utskrivning från sluten vård och att överlämna utskrivningsmeddelande 

och läkemedelsberättelse till det särskilda boendet 

• regelbundet följa upp att den läkemedelshantering som anges i respektive 

förfrågningsunderlag60 följs. 

 
Kommunerna åtar sig att se till att 

• överlämna rätt läkemedel i rätt dos och till rätt patient, samt i rätt tid och på rätt 

sätt för dem som behöver hjälp med detta 

• ha en organisation och rutiner för en säker läkemedelshantering 

• sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal är delaktiga i 

läkemedelsgenomgångarna 

• sjuksköterskorna gör en symtomskattning61 innan läkemedelsgenomgången 

• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av 

utskrivningsmeddelandet och läkemedelsberättelsen. 

 
4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• arbeta evidensbaserat 

• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller 

• använda relevanta system62 för rekvisition av läkemedel till 

läkemedelsförråd och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel63 på 

ett effektivt sätt 

• ha en lokal organisation för behörigheter, utbildning och tillgång till berörda system 

• arbeta för att få en kostnadseffektiv hantering av läkemedel och fakturor 

• gemensamt hitta former för att minska kassationen av läkemedel för minskad 

miljöpåverkan 

• se över funktionen i de fullständiga förråden. 
 

 
59 År 2014 användes IT-systemet Pascal. 
60 Det gäller förfrågningsunderlag som avser de verksamheter som enskilda och patienter kommer i kontakt med under sin tid i särskilt boende. 

Det kan till exempel gälla läkarinsatser i särskilt boende, husläkare, geriatrik och sluten vård samt ASIH. 
61 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20. 
62 År 2015 användes Visma Proceedo. 
63 År 2015 används Pascal. 
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad 

för deras bästa 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• organisera sig utifrån de enskildas/patienternas behov 

• säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor och läkare dygnet runt 

• ge ömsesidig insyn i journaler genom att införa nationell patientöversikt, NPÖ. 

 
4.1.4 De enskildas/patienternas läkemedelshantering är utvecklingsorienterad 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

övrig personal i Region Stockholms riktlinjer om läkemedel för äldre 

• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal 

• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system64 

• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller 

rehabiliteringsåtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning 

av läkemedel. 

Regionen åtar sig att 

• ansvara för workshops om bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer, 

nya riktlinjer, avtal och överenskommelser som riktar sig till medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor, MAS, och verksamhetschefer hos de båda huvudmännen en gång per år. 

 
4.2 Ledningens ansvar och åtaganden hos respektive part 

De anställda inom vård och omsorg i huvudmännens ansvarsområden för äldre och personer 

med funktionsnedsättning ska ha den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering. 

Fortbildning och praktisk handledning är en ständigt pågående process för att säkerställa att 

all personal har rätt kompetens för sitt uppdrag. 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• se till att chefer rekryterar och fortbildar personal för att få lämplig kompetens 

för uppdragen. 

 
4.3 Lokala kontaktpersoner 

I lokala överenskommelser ska lokala kontaktpersoner för respektive part anges. 

 

 

5. Uppföljning 

 
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som 

gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

6. Referenser 

 
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

• Socialtjänstlag (2001:453) 

 
64 År 2014 används Pascal. 
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• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• Läkemedelslag (2015:315)  

• Lag om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37) 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

• Läkartidningen nr 6 2001 (volym 98), artikeln Skärpta krav på ojävig hantering 

vid val av läkemedel, av Folke Sjöqvist. 

 

Bilagor 

 
Målbild läkemedel – förslag 

• Som äldre kan jag förvänta mig att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är 

individuellt vald för att ge mesta möjliga värde och minsta möjliga skada. 

• Jag har fått god information om behandlingen och vet när och vart jag ska vända mig 

om det blir problem 

• Min behandling följs upp och omprövas regelbundet. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholms läns landsting 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Box 6909, 102 39 Stockholm 

Telefon: 08-123 132 00 

www.vardgivarguiden.se 

 

Storsthlm  

Box 38145, 100 64 Stockholm 

Telefon: 08-615 94 00 

www.storsthlm.se 

 

 

http://www.vardgivarguiden.se/


ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-07  VON/2021-05-17 

 

 
Botkyrka Kommun · Vård- och omsorgsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

  
  

 
 
9 

Anmälningsärenden (von/2021: 00002) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av anmälningsären-
dena. 
 

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls till vård-och omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 
§ 32 KF 2021-03-25 - Avsägelser och fyllnadsval; ersättare (V), von/2021:0007 
Kommunstyrelsen 
§ 53 2021-04-12 Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå, 
von/2021:00053 
Vård- och omsorgsnämnden 
Återrapportering deltagande i konferens, von/2021:00330 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Sammanställning av domar LSS kvartal 1 2021,von/2021:00016 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-01-20,von/2021:00007 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-02-05,von/2021:00007 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-03-09,von/2021:00007 
Redovising av ej verkställda beslut LSS 2021 Q1,von/2021:00021 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL 2021 Q1, von/2021:00021 
Nestor 
Rapport- När samverkan ställs på sin spets 
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Referens Mottagare 
Kerstin Frimodig 
kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anmälningsärenden, maj  
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 
anmälningsärendena. 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls till vård-och omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 
§ 32 KF 2021-03-25 - Avsägelser och fyllnadsval; ersättare (V), 
von/2021:0007 
Kommunstyrelsen 
§ 53 2021-04-12 Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande 
nivå, von/2021:00053 
Vård- och omsorgsnämnden 
Återrapportering deltagande i konferens, von/2021:00330 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Sammanställning av domar LSS kvartal 1 2021,von/2021:00016 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-01-20,von/2021:00007 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-02-05,von/2021:00007 
Förvaltningssamverkan- protokoll 2021-03-09,von/2021:00007 
Redovising av ej verkställda beslut LSS 2021 Q1,von/2021:00021 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL 2021 Q1, von/2021:00021 
Nestor 
Rapport- När samverkan ställs på sin spets 
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Ärendet 
(Här redogör du för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt, vad 
förvaltningen har kommit fram till och varför. Detta stycke kan du dela upp 
i relevanta underrubriker). 

Underrubrik 
(Här kan du som handläggare dela in ärendetexten i relevanta underrubriker 
Detta för att texten ska vara mer lättläst). 

Övrig rubrik 
(Här bestämmer du som handläggare vilka övriga rubriker som är relevanta 
för ditt ärende. Det kan handla om verksamhetsmässiga-, jämlikhets- och 
jämställdhetsanalyser som är särskilt viktiga att belysa. 
Om beslut måste motiveras, ex. myndighetsutövning mot enskilda, så ska 
denna motivering framgå här under ett separat rubrikssattavsnitt). 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
(Här skriver du som handläggare vilka ekonomiska konsekvenser som 
beslutet kan eller kommer medföra. Det kan handla både om faktiska 
kostnader samt kostnader för personella resurser i form av tid.) 

Bilagor 
(Här listar du de bilagor som tillhör tjänsteskrivelsen) 

Expedieras till: 
(Här noterar du vilka som ska ha del av beslutet) 
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§ 32 
 

Avsägelser och fyllnadsval 2021-03-25 KS/2021:00033 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar val enligt nedan 
samt bordlägger övriga val. 
 

Sammanfattning 

 
Följande avsägelser har inkommit: 
 
Lars Johansson (L), ledamot och ordförande i arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden fr o m 1 april 2021. 
 
Lars Johansson (L), ledamot i kommunstyrelsen, fr o m 1 april 2021. 
 
Lars Johansson (L), ledamot i samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge 
och Salem fr o m 1 april 2021. 
 
Michael Treschow (Opol), ordförande och ledamot i Tillväxt Botkyrka AB. 
 
Anders Pemer (V), ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Robert Stenkvist (SD), ledamot i Upplev Botkyrka AB. 
 
Kommunfullmäktige förrättar följande val: 
 
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 
2022-12-31 
Ordförande och ledamot efter Lars Johansson (L) fr o m 1 april 2021. 
 
Ing-Marie Viklund (L) (Valet innebär att Ing-Marie Viklund erhåller titeln 
kommunalråd och ersättning för kommunalråd enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2018-12-18 § 254, Dnr KS/2018:739 och KF 2020-03-
26 § 18, Dnr KS/2019:575) 
 
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-10-14 
Ledamot efter Lars Johansson (L) fr o m 1 april 2021 (se Dnr KS/2019:575, 
KF 2020-03-26 § 18) 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLLSUTDRAG  

Kommunfullmäktige 2021 2021-03-25  

  Dnr: KS/2021:00033  

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  

 

 
Ing-Marie Viklund (L) 
 
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-10-14 
Ersättare efter Helene Wåhleman (L) fr o m 1 april 2021 (se Dnr 
KS/2019:575, KF 2020-03-26 § 18) 
 
Lars Johansson (L) 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH 
SALEM t o m 2022-12-31 
Ledamot efter Lars Johansson (L) fr o m 1 april 2021 (se Dnr KS/2019:575, 
KF 2020-03-26 § 18) 
 
Ing-Marie Viklund (L) 
 
SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
Ersättare efter Yousif Leif-Go Johansson (MP) 
 
Asiah Altjewa (MP) 
 
TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023 
Ordförande och ledamot efter Michael Treschow (Opol) 
 
Thomas Theren (Opol) 
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
1:e vice ordförande och ledamot efter Ing-Marie Viklund (L) fr o m 1 april 
2021 (se Dnr KS/2019:575, KF 2020-03-26 § 18) 
 
Sofia Johansson (L) 
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
Ersättare efter Sofia Johansson (L) fr o m 1 april 2021 (se Dnr 
KS/2019:575, KF 2020-03-26 § 18) 
 
Gunilla Wolfbrandt (L) 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
Ersättare efter Anders Pemer (V) 
 
Therese Karlsson (V) 
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Kommunfullmäktige bordlägger följande val: 
 
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 
2022-12-31 
Ersättare efter Östen Granberg (SD) 
 
BOTKYRKA SÖDRA PORTEN AB t o m årsstämman 2023 
Suppleant efter Johan Westin (opol) 
 
BOTKYRKA SÖDRA PORTEN HOLDING AB t o m årsstämman 2023 
Suppleant efter Johan Westin (opol) 
 
KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30 
Ledamot efter Emil Brandin (SD) 
 
TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023 
Ledamot efter Kevin Ryan (Opol) 
 
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023 
Ledamot efter Robert Stenkvist (SD) 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
Ersättare efter Anneli Andersen (SD) 
 

Expedieras till: 

Nyvalda förtroendevalda 
Berörda sekreterare 
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 
Tillväxt Botkyrka AB 
Upplev Botkyrka AB 
Botlön 
Förtroendemannaregistret 
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§ 53 

 
 

Internkontrolluppföljning 2020 på kommunövergripande 
nivå KS/2021:00199 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommunövergripande 
internkontrollplanen för 2020. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande 
internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade 
uppsiktsansvar. För 2020 innehöll internkontrollplanen 
8 kontrollmoment fördelade på områdena ekonomi, upphandling och HR. 
Kommunstyrelsen föreslog respektive nämnd att ta in de 8 
kontrollmomenten i sina internkontrollplaner. Dessa är kontrollmoment 
utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment. 
Uppföljningen av den kommunövergripande internkontrollplanen ska enligt 
kommunens riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern 
kontroll beslutas av kommunstyrelsen i samband med kommunens 
årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen fattade 25 oktober 2019 beslut om den 
kommunövergripande internkontrollplanen för 2020 och i början av hösten 
reviderades internkontrollplanen för 2020.  
 
Kommunledningsförvaltningen har under året noterat en felskrivning i 
internkontrollplanen gällande kontrollfrekvensen för kontrollmomentet 
rehabiliteringsinsats vid upprepad korttidsfrånvaro. I den beslutade planen 
står att kontrollerna ska göras i mars och september, men kontrollen ska 
enbart göras i september. Kontrollmetoden för kontrollmomentet avseende 
för sent betalda leverantörsfakturor ändras något för att ge mer rättvisande 
resultat, men i övrigt är kontrollmomentet oförändrat. 
 
Med anledning av coronapandemin har kontrollmomenten avseende 
ramavtalstrohet, direktupphandlingar och rangordning inom ramavtal inte 
kunnat genomföras som planerat. Planen var att genomföra fyra kontroller 
inom dessa kontrollmoment, men det kommer bara vara möjligt att 
genomföra en. Denna kontroll kommer avse kvartal 3 2020. I uppföljningen 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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kommer resultaten därför bara avse ett kontrolltillfälle. Internkontrollplanen 
revideras enligt ovan. 
 
Resultaten av uppföljningen är överlag betydligt bättre jämfört med 2019. 
Nästan 94 procent av kontrollerna 2020 visar gult eller grönt resultat, 
jämfört med bara drygt 85 procent året innan. Två av de kontrollmoment 
som uppvisar tydligast förbättring åren emellan är ramavtal med 
rangordning och ramavtalstrohet. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021- 
03-25. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Särskilt yttrande 

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga 2. 

 
Expedieras till: 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
 

 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen

2021-04-12

Ärende 53 Internkontrolluppföljning 2020 (KS/2021:00199)

Det var med förfäran, ilska och ont i magen som vi tog del av nyhetsrapporteringen kring det
som har inträffat på Björkstugan i Tumba. Efter externa utredningar och ett intensivt internt
arbete var bland annat en av slutsatserna att Utbildningsförvaltningen alltid skulle begära
belastningsregisterutdrag.

Nu vet vi att man inte tar barnens trygghet och säkerhet på allvar då man har misslyckats att
begära ut belastningsregister på flertal nyanställningar. Det är för oss helt obegripligt och
fullständigt oacceptabelt att Utbildningsförvaltningen inte är hundraprocentiga när det gäller
att begära registerutdrag. En stickprovsvolym på ca 10 % är för låg, särskilt när hela 26 % av
fallen är avvikelser. Stämmer den avvikelsen är det alltså runt 280 personer som man inte
begärt belastningsregisterutdrag på. Utbildningsförvaltningens arbetssätt frångår Skollagen 2
kapitel 31§ skollagen

Obligatorisk registerkontroll gäller i: förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskola,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, annan pedagogisk verksamhet.

För att arbetsgivare ska få anställa, anlita eller ta emot någon i dessa verksamheter måste den
personen lämna ett registerutdrag.

Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Utöver det finns det fler verksamheter och nämnder som har yrkesgrupper som arbetar med
barn, med allt från fritidsgårdar som fältbussen som exempel. Även dessa yrkeskategorier bör
kommunen alltid begära utdrag på.

Syftet med begäran av belastningsregister står klart och tydligt på Skolverkets hemsida:

Varför finns det en skyldighet att lämna registerutdrag?
Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott
och andra grova brott.
Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att
minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten.
Med barn menas personer under 18 år.

Källor: Proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola
och skolbarnomsorg sidan 16 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella
övergrepp sidan 24.

Alla vi som har egna barn vet att risken att en pedofil kan ha utsatt ens eget barn för
någonting är bland det absolut värsta man går och oroar sig för. Vi behöver sluta vara så
naiva, det är klart att pedofiler söker sig till positioner där de är nära barn, som i exempelvis
skol- eller i föreningssammanhang.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/registerkontroll#Gardetattgoraundantagfrandenobligatoriskaregisterkontrollenommanbehoverrekryterapersonalsnabbt
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/registerkontroll#Gardetattgoraundantagfrandenobligatoriskaregisterkontrollenommanbehoverrekryterapersonalsnabbt
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/registerkontroll#Gardetattgoraundantagfrandenobligatoriskaregisterkontrollenommanbehoverrekryterapersonalsnabbt
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/registerkontroll#Gardetattgoraundantagfrandenobligatoriskaregisterkontrollenommanbehoverrekryterapersonalsnabbt


 
Sid 2 (2) 

 
 
 
Utbildningsförvaltningen behöver ha 100 % uppfylld rutin gällande utdrag av 
belastningsregister oavsett var man arbetar i verksamheterna. Inom de flesta 
yrkeskategorierna har man tillgång till barn. Antingen granskar man alla anställningar eller 
måste förvaltningen hitta ett annat arbetssätt för att inte kunna frångå obligatorisk lagstiftning 
som ett krav-moment i rutiner.  
 
 
Stina Lundgren (M)  Willy Viitala (M) 
 

 
 



                                     Konferens 2020-12-07 

Denna konferens handlade om hur man kan hålla hälsan uppe och även 
förbättra den, hos personer med olika funktionshinder och våra äldre. 

Vi fick höra från flera olika aktören, som alla hade många mycket bra förslag 
på hur vi ska motivera våra funktionshindrade och äldre till ett mer hälsosamt 
liv. Vi fick även höra om flera projekt som har till syfte att stärka dessa 
målgruppers hälsa. 

Min behållning var från ”Hälsan spelar roll”. 

Detta är ett helt program med motivation och förslag på både fysisk och 
mental träning, riktat till personer inom Lss. I materialet tillkommer också en 
manual för att kunna vara ledare till enskilda personer eller grupper. 

Se bifogade mapp 

 

 

 

                                                                Maria Stjernevall 

                                                                Ersättare i vård och omsorgsnämnden 

                                                                För Socialdemokraterna 

 



APC = Akademiskt 
primärvårdscentrum

• Region Stockholm

• Forskning, utbildning, och 
utveckling inom primärvården
• Hälsan spelar roll – webbaserat 

program bestående av en 
kursmanual för gruppträffar 
riktade till LSS-verksamhet

• Hjärna tillsammans – nätverk för 
sammanhållet stöd efter förvärvad 
hjärnskada www.hjarnatillsammans

• Kostbehandling för barn –
fortbildning av primärvårdsdietister 
omfattande barn med NPF

www.akademisktprimarvardscentrum.se

http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/


Projektansvariga: Eva Flygare Wallén, PhD Helena Bergström, PhD Elinor Sundblom, MPH 
Liselotte Schäfer Elinder, professor (vetenskapligt stöd), CES, Karolinska Institutet



Att öka hälsolitteraciteten…



Hälsan hos personer inom
LSS-verksamhet

• Fetma är mer än 3 gånger vanligare

• Diabetes är dubbelt så vanligt

• Högt blodtryck är 20% vanligare hos män

• Psykisk ohälsa är mer än dubbelt så vanligt 

• Benskörhet och frakturer är vanligare

Flygare Wallén et al 2017; Cooper et al 2015; Flygare Wallén et al manuskript; Dreyfus et al 2014 



Vad är ”Hälsan spelar roll”?

Webbseminarier för 
blivande kursledare

Webbplats med 
kursmanual

Handledning för 
kursledare

Hälsokurs för 
deltagare



www.halsanspelarroll.se

• 37 + 22 lektioner 
med talmanus, 
övningsuppgifter 
och fördjupning 
för kursledaren

• Övningsbank
• Träningsprogram
• Bildbank
• Länkar till tips och 

fördjupning

http://www.halsanspelarroll.se/


Hur går en lektion till?

• 90 minuter

– Ca 45 min teori – kursledarna kan följa 
manualen

– Ca 45 min träning – alternativ finns men 
kursledarna kan utveckla eget

• Lösblad för deltagarna (för pärm)

• Ibland en utflykt

2-3 träffar per vecka

max 8-10 deltagare per grupp

baspersonal som är kursledare



Resurser

Expert-
stöd

Utbildning av 
kursledare

Hälsan spelar
roll 37 

lektioner

Kurs-
manual

på

webbsida

Kropps-
komposition

Blodtryck, 
Puls

Fysisk
förmåga

Inflöde Aktiviteter

Hälso-
litteracitet

Empower-
ment

Kunskap om 
hälsa

Self-efficacy

Upplevelse
av socialt

stöd

Hälsoutfall
Inter-
mediära
utfall

Fysisk
aktivitet

Matvanor

Beteende-
utfall

Material

Tänkt orsakskedja

Fraser et al Intervention Research 2009



Hur kan fler ta del av Hälsan spelar roll?
• Enhetschefer möjliggör

• Individerna ges förutsättning till ”hälsosamt” 
självbestämmande

• Personal ger uppmuntran, stöd och kan vara en 
förebild – uppfyller rätten till omsorg

Kontaktuppgifter:
eva.flygare-wallen-sll.se



Hälsning från Storshlm



Kommunförbundet 
Storsthlms uppdrag

• Bevaka funktionshinderområdet samt vid behov 

utreda konsekvenser av de förändringar inom 

området som kan komma att påverka 

kommunernas inriktning och kostnader

• Utifrån funktionen som länets RSS, uppdrag att 

kartlägga länets resurser för att ta fram och 

sprida kunskap inom olika verksamhetsfält. Där 

är FOU:erna och Forum Carpe viktiga inom 

funktionshinderområdet. 



• Bidra till att funktionshinderfrågorna i ökad 

utsträckning finns på dagordningen i det 

kommunala utvecklingsarbetet

• Hjälper oss i vår omvärldsbevakning av 

aktuella och viktiga frågor inom området

• Ger oss viktig information utifrån uppdraget 

att vara länets regionala stöd- och 

samverkansstruktur (RSS)

Varför deltar Storsthlm i
nätverket?



Kontaktperson:
Tina Trygg
tina.trygg@storsthlm.se
08-615 94 17

mailto:tina.trygg@storsthlm.se




FoU Nordväst

• Forsknings- och utvecklingsenhet

• Ekerö, Järfälla, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby

• Uppdrag 
att stödja ingående kommuner i 
arbetet med att utveckla en 
kunskapsbaserad socialtjänst och en 
god kvalitet inom kommunernas 
individ- och familjeomsorg 

www.fou-
nordvast.se

http://www.xxxxxxxx.se/


Hur påverkas socialtjänsten av Corona?

Tre kommuner – tre val i fråga om träfflokaler

• Träfflokalen stängde

• Träfflokalen ersätter verksamheten med två dagliga promenader

• Träfflokalen håller öppet

• Telefonintervjuer med besökare och personal april -september



Forskning om träfflokaler

• skapar struktur i tillvaron 

• bidrar till ett socialt sammanhang 

• ger trygghet  

• erbjuder emotionellt och praktiskt stöd 

• bidrar till ett ökat välmående och välbefinnande 

Gunnel Andersson & Anne Denhov

FoU Södertörns skriftserie nr 172/19 



Träfflokalen stängd

• Man måste ju ha en sak varje dag så att man har något att se 
fram emot. Så är det viktigt att ha sina rutiner så man inte 
ligger i sängen och så och sover bort dagarna. Att man går upp 
på morgonen och gör frukost, kaffe och tittar på tv, duschar, 
klär på sig och går ut.

• Jag hoppas bara att det öppnar snart. För det här går inte i 
längden. Man blir så isolerad på något sätt.

Besökare



Två promenader

-Jag har varit här sedan kl 8. De öppnar 10.

-Sitter du på bänkarna då? -Ja 

-Är det andra där också? -Ja. Jag brukar gå till centrum också och 
ta en kopp kaffe på Pressbyrån. 

-När du gått promenad vad gör du då? 

-Jag sitter kvar en stund och väntar på maten. När den är klar går 
jag hem och käkar och kopplar av. Sedan går jag dit kl 13.45. Då 
kommer jag tillbaka. Och går med på eftermiddagspromenaden.

Besökare



Öppet

Så vi har haft öppet hela tiden och vi har haft sysselsättningen 
igång och det har faktiskt kommit deltagare på våra olika 
sysselsättningar hela sommaren och det är ett tecken på att det 
finns ett behov. /---/ Det visade sig att det fanns ett behov och 
det har skapat en trygghet.

(ansvarig för träfflokal)



Rätt väg?

• Vad var målet? 

• Väga olika perspektiv mot varandra? 

Smittreduktion, psykisk hälsa, trygghet…

• Brukarinflytande?



Ladda ner rapporten!

www.fou-nordvast.se



Äldrecentrum
• Stockholms stad, region Stockholm, 

Sundbybergs stad

• Uppdrag tillsammans med:
• FUB

• Svenskt Demenscentrum

Att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning

www.aldrecentrum.se

Lars.sonde@aldrecentrum.se

http://www.aldrecentrum.se/


Materialet om att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning nås på:

Svenskt Demenscentrum
www.demenscentrum.se/utbildning/webbutbildningar

FUB
www.fub.se

Åldern har sin rätt – för personer med utvecklingsstörning (fub.se)

http://www.demenscentrum.se/utbildning/webbutbildningar
http://www.demenscentrum.se/utbildning/webbutbildningar
https://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande/utbildningar-aldrande-och-utvecklingsstorning/aldern-har-sin-ratt-for-personer-med-utvecklingsstorning/
https://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande/utbildningar-aldrande-och-utvecklingsstorning/aldern-har-sin-ratt-for-personer-med-utvecklingsstorning/


Tatja Hirvikoski

FoUU-chef, Verksamhetsområde Habilitering & Hjälpmedel

Docent vid KIND, Karolinska Institutet

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Habilitering & Hälsa

 Vi ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med 

funktionsnedsättning

 Vi ger också råd och stöd till anhöriga och personal

 Läs mer på habilitering.se

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Forskning, utveckling och utbildning, FoUU

 1.5 % av Habilitering & Hälsas medarbetare är forskningsaktiva

– 5 doktorander 

– 4 disputerade

– 1 docent och forskargruppledare

 Personalutbildning: 60 utbildningar av hög kvalité varje läsår

 Metod- och kunskapsutveckling som gör skillnad för personer med 

funktionsnedsättning och deras närstående, i deras vardag. 

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Forskning med stor bredd

 Vi bedriver forskning om bland annat:

– Hälsa och ohälsa hos personer med funktionsnedsättning

– Föräldraskap – stress och välmående, funktionsnedsättning i två 

generationer

– Ökad delaktighet och minskat stigma genom kunskap och gemenskap

– Säkra bedömningar inom funktion och välmående.

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Jämlik och effektiv hälso- och sjukvård? 

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Minska stress i föräldraskap och främja psykisk hälsa

 Navigator ACT gruppbehandling + utbildning för gruppledare

 Utvärdering tillsammans med 12 landstings/regioners habiliteringar

 Över 500 deltagare 

 Utveckling av I-Navigator ACT

 Förälderns genetiska profil som riskfaktor 

– funktionsnedsättning i två generationer?

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Prisma: Kunskap och gemenskap 

 Psykoedukation i grupp för vuxna med autism och deras närstående

 Utvecklad tillsammans med vuxenpsykiatri

 12 olika mottagningar har deltagit i utvärderingen

– 718 deltagare (365 autistiska; 353 närstående)

 Stora förbättringar utifrån deltagarfeedback

 Information om 

– autism 

– samhällets stöd inom regionen och inom kommunerna

 Aktivt deltagande för den som vill.

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Antalet vetenskapliga rapporter i internationella forskningstidskrifter

2020-12-04

HH/Hirvikoski

8



 Vi kopplar ihop utveckling, forskning och personalutbildning

 Snabb och hållbar implementering av forskning i verksamheten

 För längre, friskare och lyckligare liv för personer med 

funktionsnedsättning och deras närstående.

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Habilitering.se/fouu

2020-12-04

HH/Hirvikoski

10



Habilitering.se/fouu
Tack för din uppmärksamhet!

2020-12-04

HH/Hirvikoski
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Tack för stöd för min forskargrupp! 



Forsknings- och utvecklingsenhet

Kommunerna och kommunalförbundet i 
nordöstra Stockholms län samt Region 
Stockholm 

Uppdrag
• Vara en brygga mellan forskning och praktik
• Stödja utveckling mot kunskapsbaserad praktik
• Erbjuda arenor för samverkan

www.founordost.se

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin
Sara Ahrén Processledare

http://www.founordost.se/
http://www.facebook.com/founordost
http://www.linkedin.com/company/fou-nordost


Aktuellt arbete FoU Nordost

Fokusområden
• Digitalisering

• Integration

• Samverkan

Generella verksamhetsöverskridande insatser, exempelvis
• Metodstöd i implementering

• Metodstöd i systematisk uppföljning



Länsstyrelserna och 
Myndigheten för 
delaktighets 
funktionshinderspolitiska 
uppdrag 

Nationellt uppdrag hos landets 21 
Länsstyrelser 

Tidsperspektiv: 2018-2020



Regional 
kartläggning

Regional kartläggning 

• 19/20 kommuner har funktionshinderspolitiska 
skrivningar i styrdokument

• 9/20 kommuner har strategier/planer för 
tillgänglighet

• 10/20 kommuner har mätbara mål i 
styrdokument



Regionala utmaningar

• Funktionshinderspolitikens prioritering

• Hur blir perspektivet en rättighetsfråga?

• Dubbel diskriminering

• Tillgänglighet i offentlig upphandling 

• Hög psykisk ohälsa bland personer med 
funktionsnedsättning



Lästips och seminarium 

• Rapport om mänskliga rättigheter 

• Digitala seminarium om MFD:s metotstöd

• Halvdagsseminarium & workshop- Tillgänglighet i 
offentlig upphandling 10/12-2020

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/manskliga-rattigheter-i-stockholms-lan---ett-regionalt-perspektiv.html
https://delaktighetsboosten.se/mfds-metodstod/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/kalender/kalenderhandelser---stockholm/2020-11-03-webbinarium-hallbar-offentlig-upphandling-och-tillganglighet.html


Kontaktinformation: 

Klas Herrmansson, 010-2231761

e-post: klas.herrmansson@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/funktionshinder.html

mailto:klas.herrmansson@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/funktionshinder.html


FOU nu

• Forsknings- och utvecklingsenhet
• Kommuner i nordvästra Stockholm och 

Region Stockholm
• Vård och omsorg om äldre och vuxna med 

funktionsnedsättning

Uppdrag:
• Stärka förutsättningar för ökad kvalitet och 

effektivitet
• Stärka samverkan mellan vård och omsorg
• Stärka kapacitet för systematisk 

kvalitetsutveckling, implementering och en 
kunskapsbaserad praktik

• Stärka kompetens, lärande och utveckling
• Stärka utveckling av vård och omsorg nära 

brukaren/patienten i hemmet

www.founu.se

Elisabeth Lauritzen , processledare FOU nu

http://www.xxxxxxxx.se/


Aktuella arbeten 
med fokus funktionsnedsättning

•ÖJ – samverkan kring Öppna Jämförelser
• Stöd för implementering av evidensbaserade metoder
• Självständighet; 

• medverkar projekt verktyg FN artikel 19 
• Stöd vid utvecklingsarbete i kommuner

• Erfarenhetsutbyte kring covid-19
• Lärandenätverk Välfärdsteknologi



Självständighetens 
labyrint

• Intervjuer personer med funktions-
nedsättning med stöd från SoL /LSS

• Skrift – utarbetad i samverkan med 
praktiken.

• Studiematerial – utarbetat i samverkan 
med Sigtuna kommun.

• Stöd för lokalt utvecklingsarbete

• Utvecklingsarbete inom FOU nu 2014-18; 
Politik, förvaltningsledning, handläggare, 
chefer, personal, anhörigkonsulenter, 
brukarorganisationer mfl

Ladda ner materialet via denna länk!
Eller via www.founu.se

https://www.founu.se/vart-arbete/spridning-av-kunskap-stod-vid-implementering-samt-larande-natverk/sjalvstandighet-for-personer-med-funktionsnedsattning/


Tack för ditt deltagande!

Elisabeth Lauritzen 

Elisabeth.lauritzen@sll.se

www.founu.se

mailto:Elisabeth.lauritzen@sll.se
http://www.founu.se/


Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete 

– hur används resultatet 

från brukarundersökningen inom funktionshinderområdet?

Genomförbarhetsstudie i FoU Nordosts kommuner



Planeringsbidrag från FORTE  2019 till en 
genomförbarhetsstudie

Syftet är att utveckla och testa processen, resurserna, 
administreringen och den vetenskapliga grunden för att 
kunna genomföra en framtida större forskningsstudie 

• Studien genomförs enlig Tickle-Degnens typografi (2013)

. 



Övergripande syfte för hela projektet (3 år) och delstudiernas syften 

Att ge ny kunskap om hur 
kvalitetsarbetet inom 

socialtjänsten kan 
utvecklas och organiseras, 
för att främja involvering 

och delaktighet för 
brukare med kognitiva 
funktionsnedsättningar

Studie 1. Att undersöka – på nationell, kommunal och 
verksamhetsnivå brukarnas syn på kvaliteten på insatsen  de 

får via LSS eller SoL

Genomförbarhetsstudie

Studie 2 . Att undersöka om och hur kommunerna 
involverar brukarna i sitt förbättringsarbete kopplat till 

resultaten från brukarundersökningen

Genomförbarhetsstudie

Studie 3  Att utveckla och testa en metod med hög grad av 
brukarmedverkan för att tilvarata resultaten från 

brukarundersökningen inom funktionshinderområdet i 
kommunalt kvalitetsarbete.  

Kommande studie 



Syfte och frågeställningar i genomförbarhetsstudien

Studie 1

Att undersöka på 
nationell-, kommunal-
och verksamhetsnivå 

brukarnas syn på 
kvaliteten på insatser de 

får via LSS eller SoL

1. Enkätdata

2. Fritextsvar från
enkäterna

A.Inom vilka områden i Brukarundersökningen för 
funktionshinder visar resultatet en stor förbättringspotential?

B. Vilka variabler är möjliga att ta del av utifrån etiska aspekter?  

C. Finns det skillnader i utfall av brukarundersökningen utifrån 
variabler såsom kön, undersökningsår, läge, invånarantal, 

storlek på enhet, privat eller kommunalverksamhet, service 
(LSS- daglig verksamhet, LSS-boende, eller SoL-boendestöd)?



Studie 1
5

• All enkätdata från 2016-2019 från nationella brukarenkäter har 
erhållits och håller på att analyseras

• Fritextsvar – kommentarer från de som besvarat de olika frågorna 
har erhållits. 

– En av frågornas fritextsvar har analyserats kvalitativt 

– Visar att de tydligt kompletterar det kvantitativa resultatet



Syfte och frågeställningar i genomförbarhetsstudien 

Studie 2 

Att undersöka om och hur 
kommunerna involverar 

brukarna i sitt 
förbättringsarbete kopplat 

till resultaten från 
brukarundersökningen

1. Individuella intervjuer 
med personal

2. Fokusgruppsintervjuer 
med brukare

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt använder 
kommunledning resultaten från brukarundersökningen in i 

förbättringsarbetet och hur återkopplar de resultatet till 
brukarna?

2. Vad är framgångsfaktorerna för förbättringsarbete med 
hög grad av användarinvolvering?

3. Hur tar kommunerna hänsyn till mångfaldsperspektivet i 
sitt förbättringsarbete?



Studie 2

7

• Individuella intervjuer med verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare och 
enhetschefer i Täby, Danderyd och Norrtälje har genomförts, 8 st

– Analyseras kvalitativt 

• Fokusgruppsintervjuer med arbetstagare på LSS- daglig verksamhet

– 2 har genomförts  på daglig verksamhet 

– 2 ska genomföras  via webben, pga covid-19 restriktioner

• Inga personer i SoL-verksamhet har kunnat intervjuas 



Tack för er uppmärksamhet

helene.lidstrom@liu.se ann-marie.ohrvall@ki.se



• LSS

– Servicebostad

– Boende i gruppbostad

– Daglig verksamhet 

– Personlig assistans

• SoL

– Boende med särskild service

– Boendestöd 

– Sysselsättning

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Syftet är att mäta brukarnas upplevelser av kvalitet av de LSS eller SoL
insatser de fått . 
Enkäter besvaras årligen sedan 2015 av personer som fått insats via 
kommunernas utförarverksamheter: 

Appendix 1 



Forskargruppen 

Helene Lidström, Linköpings Universitet

Henrik Danielsson, Linköpings Universitet

Pia Käcker, Linköpings Universitet

Birgitta Wennberg, Linköpings Universitet

Annicka Hedman, FoU Nordost (tom september)

Ann-Marie Öhrvall, Karolinska Institutet

Appendix 3
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
Myndighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Janna Karlsson 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Sammanställning domar gällande LSS. 
Från januari till mars år 2021. 

Datum för  
beslut Kön Lagrum Beslutsfattande  

instans Ärende Beslut Överklagan till  
nästa instans 

2021-01-12 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Kontaktperson Avslag Nej 

2021-01-13 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-01-14 Man LSS Förvaltningsrätten Utökad ledsagarservice  Avslag Nej 

2021-01-18 Man LSS Högsta  
Förvaltningsdomstolen Prövningstillstånd Meddelar ej 

prövningstillstånd Nej 

2021-01-19 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Delvis bifall Nej 

2021-01-19 Kvinna LSS Kammarrätten Prövningstillstånd Meddelar ej 
prövningstillstånd Nej 

2021-01-20 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-01-22 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Ledsagarservice Avslag Nej 

2021-01-22 Man LSS Förvaltningsrätten Avlösarservice Avslag Nej 

2021-01-25 Kvinna LSS Kammarrätten Prövningstillstånd Meddelar ej 
prövningstillstånd Nej 

2021-01-26 Man LSS Förvaltningsrätten Bostad med särskild service Avslag Nej 

2021-01-26 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Kontaktperson Avslag Nej 

2021-01-29 Man LSS Förvaltningsrätten Återkallelse av överklagandet Avskriver målet Nej 

2021-02-03 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-02-11 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Ledsagarservice Avslag Nej 

2021-02-18 Man LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-02-19 Man LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Bifall Nej 

2021-02-25 Man LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-02-26 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Avlösarservice Avslag Nej 

2021-03-02 Man LSS Förvaltningsrätten Utökad ledsagarservice  Avslag Nej 

2021-03-03 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Korttidsvistelse Bifall Nej 

2021-03-05 Man LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Bifall Nej 

2021-03-09 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-03-10 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Korttidsvistelse Bifall Nej 

2021-03-10 Man LSS Förvaltningsrätten Återkallelse av överklagandet Avskriver målet Nej 

2021-03-11 Man LSS Förvaltningsrätten Daglig verksamhet Avslag Nej 

2021-03-16 Man LSS Förvaltningsrätten Personlig assistans Avslag Nej 

2021-03-18 Kvinna LSS Förvaltningsrätten Avlösarservice Avslag Nej 

2021-03-30 Man LSS Förvaltningsrätten Utökad personlig assistans Avisas Nej 
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Protokoll förvaltningssamverkan, Vård- och omsorgs-
förvaltningen  

Datum och tid: 2021-01-20, kl. 10.00 -11.30  
 

Plats: Digitalt möte 
 

Närvarande:    
För kommunen Petra Oxonius, ordförande, omsorgsdirektör  
 Helena Freby, HR-specialist  
   

För Fackförbunden  

 
Kommunal: Lena Fjällborg, Kenny Norlander 
Vårdförbundet: Kallade men har avböjt 
Akademikerförbundet SSR: Kallade, deltog ej   

 

 
 
 

1. Val av justerare  
Till justerare valdes Lena Fjällborg. 

   
2. Föregående mötesprotokoll – Protokollet godkändes  

 
3. Informationspunkter 

 
 

• Övergripande verksamhets- och organisationsfrågor,  

Lägesrapport från verksamheten utifrån Coronapandemin -   

Arbetsgivaren informerar om att det finns en nationell övergripande plan för 
vaccination och att region Stockholm har ansvaret för vaccineringen. De äldre 
och sköra erbjuds vaccination först samt den personal som arbetar nära de bo-
enden och omsorgstagare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och inom soci-
alpsykiatrin.  (enl. rekommendationer från Folkhälsomyndigheten).  

Erbjudandet om vaccination mot Covid-19 gäller både tillsvidare och timan-
ställda. Man kan inte tvinga en medarbetare att vaccinera sig. Det är dock vik-
tigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig för att, förutom att skydda 
sig själv, också hjälpa till att minska smittspridningen. Berörda medarbetare får 
ett personligt erbjudande om vaccinering av sin chef med information om hur 
det ska gå till. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Botkyrka kommun har beslutat att erbjuda munskydd för medarbetare som 
måste resa till och från arbetet med kollektivtrafik.  
 

Hemtjänsten - valmöjlighet; status 
 

Bytet av utförare av hemtjänst har gått mycket bra. Det har varit ett gott samar-
bete mellan myndighet, kommunens hemtjänst och de externa utförarna. Från 
den 4/1 utförs nu 20% av hemtjänsten av de externa utförarna.  

 
Brukarundersökningen – funktionsnedsättningsområdet  
Petra Oxonius gick igenom resultatet från brukarundersökningen 2020 gällande 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning.   

 
Personalförändringar  
Vakanser och pågående rekrytering gällande chefstjänster och stödfunktioner 
inom central förvaltning. Ekonomichef Anna Casteberg kommer att vara föräld-
raledig fr o m  mars månad. Arbetsgivarens förslag till beslut är att Jennifer 
Hultberg tillsätts som t.f. ekonomichef under Annas bortavaro, under ca 1 år. 
Jennifer arbetar idag som ekonom på förvaltningens ekonomienhet.  
Kommunal har inget att erinra mot arbetsgivarens intension.  
 

Ekonomi – internbudget 2021   
Regeringen ger kommunerna 4 miljarder kronor till åtgärder för olika åtgärder 
inom äldreomsorgen. Medlen fördelas till kommunerna efter antalet invånare 70 
år och äldre. Vård- och omsorgsnämnden får 24,5 miljoner kronor som bland 
annat ska användas till att höja bemanningen, öka antalet heltidsanställningar, 
insatser för att höja kvaliteten samt insatser för att öka säkerheten och trygg-
heten för brukarna. 
Budgeten innehåller också effektiviseringar. Stora delar av 2021 års effektivise-
ringar består av påbörjade arbeten som väntas ge full effekt 2021, till exempel 
inom välfärdsteknik. En annan effektivisering är att kommunen avvaktar med att 
öppna nya avdelningar på Tunängen och att kontrakt för Botvidsgården sägs 
upp 

 
4. Arbetsmiljöfrågor  

Arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen pågår ute i verksamheter-
na. Diskussioner pågår på arbetsplatsträffar och handlingsplaner ska tas fram. Pla-
nerade aktiviteter ska registreras i Stratsys av ansvarig chef.     
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5. Övrigt  - inga ärenden 
 

6. Beslutspunkter 
 

Det beslutades att Jennifer Hultberg tillsätts som t.f. ekonomichef under perioden 
2021-03 – 2022-04.     

 
 
 
    

 

 

________________________  __________________________ 
Petra Oxonius    Lena Fjällborg   

Ordförande, omsorgsdirektör   Kommunal 
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Protokoll förvaltningssamverkan, Vård- och omsorgs-
förvaltningen  

Datum och 
tid: 

2021-02-05, kl. 10.00 -11.00  
 

Plats: Digitalt möte 
 

Närvarande:    
För kommunen Petra Oxonius, ordförande, omsorgsdirektör  
 Helena Freby, HR-specialist  
   

För Fackförbunden  

 
Kommunal: Lena Fjällborg, Kenny Norlander 
Vårdförbundet: Kallade men har avböjt 
Akademikerförbundet SSR: Kallade, deltog ej   

 

 
 
 

1. Val av justerare  

Till justerare valdes Kenny Norlander. 

   

2. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkändes.  

 
3. Informationspunkter  

 
• Information om Nämndärenden  

1. Information från förvaltningen  

2. Mål och internbudget 2021  

3. Internkontrollplan 2021  

4. Plan för verksamhetsbesök och verksamhetsinformation 2021 

5. Anmälningsärenden VON/2021:00002 

6. Anmälan av delegationsbeslut 
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• Övergripande verksamhets- och organisationsfrågor,  

Inför mandatperioden kommer en uppföljning av nämndorganisat-
ionen att göras. Inför den vill kommunstyrelsens ordförande under-
söka medborgarprocessen inom det sociala området och inom vård- 
och omsorgsområdet.  

En översynen har därför inletts som ska visa om det finns möjligheter 
till samordning av medborgarprocesserna inom omsorgsverksam-
heten genom sammanslagning av Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen alternativt justering av ansvar mellan förvalt-
ningarna. Översynen ska enligt plan vara klar före sommaren.  

 

Tunstall - Kommunen kommer att kräva skadestånd från Tunstall pg 
a funktionella brister av trygghetslarmen. Bakgrunden är att när Tun-
stall uppdaterade sitt system i oktober drabbades bolagets trygghets-
larm av omfattande driftstörningar. Detta ledde till brister och förse-
ningar i larmen från brukare till hemtjänsten – och till att kommuner 
fick sätta in extra resurser. 
 

Lägesrapport från verksamheten utifrån Coronapandemin,  

Arbetsgivaren informerar om att den första fasen av vaccineringen 
har startat och att flera av brukarna och medarbetare nu har vaccine-
rat sig. Det är dock mycket viktigt att var och en fortsätter att arbeta 
säkert och följer basala hygienrutiner, även om man blivit vaccinerad. 
Smittspridningen i samhället är fortfarande mycket hög. Inom vård- 
och omsorgsförvaltningen har vi f.n. tre medarbetare med bekräftad 
covid-19. Personalfrånvaron är tio procent inom förvaltningen. 

Den 1 februari togs beslut om förlängt tillfälligt besöksförbud på 
vård- och omsorgsboenden, detta beslut gäller till och med 23 febru-
ari.  

IVO har granskat om äldre på särskilt boende fått vård och behand-
ling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-
19.  
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Ett flertal kommuner och privata vårdgivare har omfattats av en för-
djupad granskning. I Botkyrka har Strandängsgården granskats.  

Granskningen gäller perioden 16 - 28 april 2020. Förvaltningen ska 
lämna svar till IVO i mitten av mars. Förvaltningen kan konstatera att 
bemanningen inledningsvis inte var tillräcklig på grund av den mycket 
ansträngda situationen på boendet i april, samt att det nära vård- och 
omsorgsarbete prioriterades framför arbete med dokumentation.   

 

Hemtjänsten – valmöjlighet; status 

Bytet av utförare har på det stora hela gått mycket bra. Genom ett 
fortsatt gott samarbete mellan berörda har de flesta problem som 
uppstått löst sig. 

 

• Personalförändringar – vakanser och pågående rekrytering gällande 
chefstjänster och stödfunktioner inom central förvaltning.   

Inga särskilda förändringar finns att informera om denna gång.  

• Ekonomi – Mål och internbudget 2021 - 2024 

Arbetsgivaren sammanfattade innehållet i mål och internbudget 2021 
- 2024 med de effektiviseringskrav som finns samt de satsningar som 
planeras. Bl a planerar man att satsa på profilboenden med språk-
profil, öka bemanningen på demensavdelningen, stärka ledarskapet, 
stärka kompetensen hos medarbetarna, öppna mötesplats för äldre i 
Alby, öka andelen heltidsarbetande, kompetensutveckling inom LSS 
för medarbetarna.  

Kommunal menar att effektiviseringskraven drabbar kärnverksam-
heten och att mer resurser borde gå till att förbättra arbetsmiljön för 
personalen och att skapa bättre möjligheter till återhämtning. Be-
manningen är för låg utifrån behovet och arbetsgivaren borde bättre 
anpassa resurserna bättre.  Kommunal säger sig inte ställa sig bakom 
de effektiviseringskrav som arbetsgivaren beskrivit att man vill ge-
nomföra.     

    

• Internkontrollplan  
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Arbetsgivaren informerade kort om Internkontrollplanen.  

Punkten gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet berördes. 
Kommunal och arbetsgivaren var överens om vikten av att det sys-
tematiska  

arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och att cheferna går den 
obligatoriska arbetsmiljöutbildningen.   

 

4. Arbetsmiljöfrågor  

Uppföljning SAM – Helena informerade om att enkäten gällande uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet nu gått ut till alla enhetsche-
fer. Skyddsombuden blir involverade i besvarandet av enkäten. Rapport 
kommer att tas fram på kommun och förvaltningsnivå.   

 

5. Övrigt  -  

 

6. Anmälda frågor från Kommunal 

Frågor kring schemaläggning, bemanning. Kommunal tog upp förekoms-
ten av långa arbetspass och att det förekommit delade turer i något fall, 
detta anser Kommunal är olämpligt utifrån en god arbetsmiljö.  

Arbetsgivaren svarar att väldigt långa arbetspass ska undvikas och att 
delade turer inte ska förekomma om inte medarbetaren själv önskar 
det.  

Kommunal menar att medarbetare med nattjänst (inom VOB) utifrån de 
scheman Kommunal sett, inte får nog med sammanhängande åter-
hämtning. Kommunal uttrycker att de sällan fått så starka, oroliga, reakt-
ioner på schemaförändringar som nu. 

 

7. Ev.  beslutspunkter     

 

8. Utvärdering av mötet     

Deltagarna var överens om att mötet har varit bra och effektivt. Det blev 
lite stressigt på slutet dock tyckte Kommunals repr.   
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________________________   __________________________ 

Petra Oxonius   Kenny Norlander 

Ordförande, omsorgsdirektör  Kommunal 
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Protokoll förvaltningssamverkan, Vård- och omsorgs-
förvaltningen  

Datum och 
tid: 

2021-03-09, kl. 09.30 -11.30  
 

Plats: Digitalt möte 
 

Närvarande:    
För kommunen Petra Oxonius, ordförande, omsorgsdirektör  
 Helena Freby, HR-specialist  
   

För Fackförbunden  

 
Kommunal: Lena Fjällborg  
Vårdförbundet: Kallade men har avböjt 
Akademikerförbundet SSR: Kallade, deltog ej   

 

 
 

1. Val av justerare  
Till justerare valdes Lena Fjällborg. 

   
2. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll. Helena stämmer av med Kenny Norlander betr. juste-
ringen.      

 
3. Informationspunkter  

 
• Information om Nämndärenden  

1. Information från förvaltningen  
2. Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2020 
3. Patientsäkerhetsberättelsen 2020. Patientsäkerhetsplan 2021 
4. Uppföljning internkontroll 2020  
5. Uppdragsbeskrivning grupp- och servicebostad 
6. Svar på revisionsrapport - Granskning av samordning värdering och hantering 
av kvalitetsrisker inom hemtjänsten 
7. Svar på remiss: Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid 
tillstånd 
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8. Yttrande till IVO: Tillsyn av medicinsk vård och behandling med misstänkt 
eller konstaterad covid-19 
9. Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021 
10. Nämnduppdrag - Inriktningsbeslut för samverkan med ideell organisation 
gällande ny mötesplats för seniorer i Alby  
10. Anmälningsärenden  
11. Delegationsärenden  
 

• Övergripande verksamhets- och organisationsfrågor  
 

Aktuella verksamhetsfrågor  

Förvaltningen arbetar vidare för att tillvara digitaliseringens möjligheter så 
att medborgarens trygghet och  självständighet kan öka. Arbetet med imple-
menteringen av nyckelfri hemtjänst fortsätter enligt plan vilket innebär att ca  
75% av våra brukare har detta nu. När det gäller trygghetskamera så är status 
att ca 25 brukare valt detta. Trygghetskameran används enbart nattetid.       
Samplanering 
Arbetet för att se över samplaneringsytor pågår ute i verksamheten. Diskussioner 
förs för att försöka hitta de ytor som ger mest utväxling av att samplanera be-
manningen. Syftet är bl.a att möjliggöra heltid i högre grad.  
 
Lägesrapport från verksamheten utifrån Coronapandemin 

Den 24 februari öppnade Botkyrkas vård- och omsorgsboenden upp för säkra 
besök efter det tidigare besöksförbudet sedan 25 november. Öppnandet rap-
porteras fungera väl och under lugna former, med en bra följsamhet av ruti-
nerna för säkra besök. 
Enligt rapporteringen har förvaltningen ingen konstaterat smittad inom verk-
samheten. Smittspridningen i samhället är fortfarande mycket hög så det är fort-
satt mycket viktigt att var och en fortsätter att arbeta säkert och följer basala hy-
gienrutiner även om man blivit vaccinerad eller har antikroppar. Personalfrån-
varon inom förvaltningen är f.n. tio procent.   
Alla som bor på vård- och omsorgsboenden har erbjudits en andra dos vaccin.  
Förvaltningen har tillsammans med vårdcentralerna skickat ut erbjudande till 
alla som har hemtjänst om vaccinering. Vårdcentralerna har haft brist på vaccin 
så alla har uppmuntrats att stämma av med sin vårdcentral om vad som gäller. 
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• Personalförändringar – Titelaturbyte, vakanser och pågående rekrytering    
gällande chefstjänster och stödfunktioner inom central förvaltning.   
Med hänvisning till tidigare utskickat underlag informerade arbetsgivaren om att 
man har för avsikt att ändra titel på tjänsten Lokalsamordnare till titeln Enhets-
chef Lokalfrågor/ vaktmästeri. Den person som har tjänsten lokalsamordnare, 
Nikola Matejic, får enligt arbetsgivarens förslag till beslut, titeln enhetschef      
fr o m den 1 april 2021.  
 
Förändringen görs som ett naturligt resultat utifrån tidigare förändringar då bl. a 
tjänsten lokalstrateg drogs in.  Lokalsamordnaren har successivt fått ansvar för 
fler strategiska frågor och innehar nu budget- och personalansvar för vaktmäs-
tarorganisationen liksom budget för vissa av förvaltningens investeringar.  

 
Kommunal har inget att erinra mot förslaget.   
 

• Ekonomi  
Vid uppföljningen per februari månad prognostiserar förvaltningen ett nollresul-
tat för helåret 2021. Några slutsatser beträffande över- eller underskott kan ännu 
inte dras men det ekonomiska läget ser bra ut och det finns goda förutsättningar 
att hålla budget i balans. 

 
4. Arbetsmiljöfrågor  

Chefoskåpet; Arbetsgivaren informerade om att arbetet med chefoskåpet har kom-
mit igång. Repr. från funktionen Chefsstödet, arbetsmiljö, har haft tre möten/ 
workshop´s med förvaltningsledningen, därefter har de haft ett första möte med 
resp. ledningsgrupp ute i verksamheten. Ett informationstillfälle har också tidigare 
ägt rum för att informera samtliga chefer om det arbete som ska påbörjas, om syftet, 
tidsplanen etc.  Stödfunktionerna kommer också att bli involverade genom bl. a    
fokusgruppsintervjuer.  Under året planeras ytterligare workshops och dialoger med 
cheferna ute i verksamheten. I december planerar man för att ha en handlingsplan 
och slutrapport klar.       
 

5. Övrigt    
 
6. Anmälda frågor från Kommunal 

Kommunal vill ta upp att det, enligt deras uppfattning, förekommit att chef krävt in 
läkarintyg från första sjukdagen när en medarbetare sjukskrivit sig trots att personen 
haft kontakt med hälsosupporten som ”validerat” att personen ska vara hemma.   

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 4[4] 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-03-18 2021:07    

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

Helena förtydligar att det formellt sett är chefen som godkänner sjukledigheten och 
att hälsosupporten inte har mandat att göra det. Det är inte särskilt ofta som en sjuk-
ledighet ifrågasätts av chefen men det kan hända.  Helena stämmer av med bl.a.   
hälsosupporten om hur de kommunicerar kring detta.      
Kommunal har även en fråga som gäller arbetskläder för personal inom personlig 
assistans.  Vart ska dessa tvättas? Ett tydliggörande kring rutinen verkar behövas för 
personalen.  
Petra Oxonius svarar att arbetskläderna ska tvättas på arbetsplatsen men återkommer 
efter avstämning med omsorgschef om hur rutinen ser ut.    
 

7. Beslutspunkter     
Kommunal har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut att titeln lokal-
samordnare ändras till titeln enhetschef lokal/vaktmästeri vilket innebär att Nikola 
Matejic blir s.k. C-chef.    
 

8. Utvärdering av mötet     
Deltagarna var överens om att mötet har varit bra med en bra dialog.   

   
 
 
 

________________________  __________________________ 
Petra Oxonius   Lena Fjällborg 
Ordförande, omsorgsdirektör  Kommunal 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
 
 

 
 
Referens 

 
Mottagare 

  
Camilla Jaksch 
Maria Benninger 
Sektionsledare myndighet VOF 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i 
verkställighet av gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
Redovisningen gäller första kvartalet 2021 
 
Sammanfattning 
 
Två beslut gällande bostad med särskild service för vuxna, ett beslut om 
biträde av kontaktperson, ett beslut om avlösarservice, åtta beslut om daglig 
verksamhet, ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt ett 
beslut om personlig assistans har rapporterats ej verkställda till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  
 
Vidare har 187 beslut om daglig verksamhet med avbrott i verkställighet 
rapporterats. 
 
Totalt har 202 beslut enligt 9 § LSS rapporterats ej verkställda/avbrott i 
verkställighet till IVO första kvartalet 2021.  
 
Botkyrka kommun/vård- och omsorgsförvaltningen har, precis som alla andra 
kommuner, anpassat verksamheten för att skydda sårbara personer och minska 
smittspridningen av covid-19. Medborgare med daglig verksamhet 
(funktionsnedsättningsomsorg) har erbjudits anpassade och mer säkra 
alternativ ur smittspridningssynpunkt. Ingen har blivit utan stöd – däremot har 
stödet skett i annan omfattning. Det kan till exempel handla om aktiviteter i 
bostaden, utomhusaktiviteter eller aktiviteter i mindre grupper. Anpassningen 
innebär att besluten inte anses verkställda fullt ut. I april rapporterar 
kommunen därför in ett större antal ej fullt ut verkställda beslut som rör daglig 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  
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Daglig verksamhet (LSS) ställde om den 16 april 2020 efter beslut i 
krisledningsnämnden. Beslutet innebar att daglig verksamhet erbjuds utanför 
de vanliga lokalerna, till exempel i medborgarens hem. Den 12 oktober 2020 
övergick verksamheten till att utgå från de vanliga lokalerna, men med 
smittskyddsrestriktioner.  
 
Samtliga medborgare har erbjudits anpassade och mer säkra alternativ ur 
smittspridningssynpunkt. Ingen har blivit utan stöd – däremot har stödet skett i 
annan omfattning.  En del brukare har tackat nej till annat eller anpassat stöd. 
 
Daglig verksamhet erbjöds från 16 april i anpassad form istället för i lokalerna. 
Personal från daglig verksamhet har kommit överens med de boende och 
genomfört aktiviteter med medborgarna i deras hem eller utomhus. Daglig 
verksamhet öppnade igen men i mindre grupper och i anpassad form den 12 
oktober 2021.  
 
Brukare har fått hjälp av utförarna att kontakta myndighet om de har behov av 
annat stöd under tiden insatserna inte utförts eller anpassats.   
 
Regelbunden avstämning mellan Avux och VOF har ägt rum under hela 
pandemin. Handläggare har också särskilt kontaktat brukare som tackat nej till 
anpassad daglig verksamhet för att om möjligt erbjuda annat stöd i någon 
form. Handläggare på myndighet LSS och SoL under 65 har följt upp 
brukarnas situation.  
 
 
Bakgrund 
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 28 f – g §§ LSS att till 
inspektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna 
uppgifter om alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gynnande beslut 
som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt uppge skälen till dröjsmålet. 
Rapporteringen ska ske på individnivå. 
 
Se bifogad sammanställning. 
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Omsorgsdirektör 
Petra Oxonius 
 



Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom 3 
månader. Samt gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
 
INSATS OCH LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER  

BESLUTS-  
DATUM  

TID SOM FÖRFLUTIT 
FRÅN BESLUTSDAG  

Kön ÖVRIGA KOMMENTARER  

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 
 

2020-03-10  13 MÅNADER M Under perioden 2020-04-17 till 
2020-10-14 har Stefan har tackat nej till 
DV som utgår ifrån hemmet, han vill 
börja på DV i gruppform när detta 
startar upp igen. 
Stefan har pga. coronapandemin valt 
att avvakta med daglig verksamhet i 
hemmet tills dess att verksamheterna i 
kommunen öppnar upp igen. 
När daglig verksamhet återöppnades 
2020-10-14 planerades det in 
studiebesök för den enskilde men nya 
restriktioner omöjliggjorde det. Den 
enskilde har sedan planerats in till 
daglig verksamhet inom media , där han 
närvarade under två dagar i mars 2021, 
sedan ingen närvaro pga av covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS  
 
  

2020-10-16 6 MÅNADER K Annat skäl; 
 
Den enskilde har inte kunnat erbjudas 
plats pga. rådande pandemi. Det finns 
en kontinuerlig kontakt samt en 
planering kring enskild placering.   

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-08-24 8 MÅNDER M Den enskilde har blivit erbjuden plats 
på daglig verksamhet 2021-01-25. 
den enskilde har ännu inte börjat på 
verksamheten. Verksamhetsledare på 
daglig verksamhet har försökt kontakt 
med mamman, men inte lyckats. 

Personlig assistans enligt 9 § 
2 LSS 
 

2020-09-02 7 MÅNADER K Annat skäl: 
 
Den enskilde anser att sedan tidigare 
beviljade hemtjänstinsatser enligt SoL 
tillgodoser behovet bättre. Brukaren 
vill dock inte avsäga sig personlig 
assistans. 
 
Den enskilde inväntar dom rörande 
överklagat beslut att delvis avslå 
personlig assistans och vill inte avsäga 
sig personlig assistans innan dom 
kommer. 

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-10-16 6 MÅNADER K Den enskilde har ej kunnat få ett 
erbjudande om plats på daglig 
verksamhet pga rådande pandemi. 
Det finns en planering om enskild 
placering och en kontinuerlig kontakt. 
Arbetskonsulent ska boka in ett 
studiebesök på en daglig verksamhet 
för den enskilde. 



Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-06-22 10 MÅNADER M Har inte verkställts på grund av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde började på sin dagliga 
verksamhet 2020-10-19 med en dag 
per vecka, sedan några månader 
tillbaka har de kunnat den enskilde 2 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-05-14 11 månader K Den enskilde har på grund av pandemin 
inte kunnat påbörja daglig verksamhet. 
Från och med 2021-03-05 deltar den 
enskilde på daglig verksamhet två 
dagar 
per vecka pga av anpassningar pga 
Covid-19. Den enskilde har ett beslut 
om 
fem dagar per vecka. 

Boende med särskild service 
för vuxna enligt 9 § 9 LSS 

2020-10-21 6 MÅNADER M Tackat nej till erbjudna gruppbostäder 
i kommunal regi och vill att kommunen 
köper en extern placering i lantlig miljö. 
 
Tackat nej till erbjudanden: 
2020-11-05 
2020-11-17 
2021-02-08 

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-03-20 13 månader M Den enskilde skulle gå på daglig 
verksamhet och studera på lärvux 
men valde fram till april 2021 att bara 
studera på lärvux. Vill först nu ha daglig 
verksamhet. 

Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS 

2020-09-01 7 MÅNADER K Enligt den enskilde var det ingen person 
som passade och nu under 2021 menar 
en enskilde att den mår för dåligt för att 
orka. 
 
Tackat nej till erbjudande: 
2020-09-14 

Boende med särskild service 
för vuxna enligt 9 § 9 LSS 

2021-01-25 3 MÅNADER M Den enskilde har fått erbjudande till 
LSS gruppbostad som tackat nej till. 
Kommunen letar passande boende för 
den enskilde. 

Avlösarservice i hemmet enligt 
9 § 5 LSS 

2020-12-21 4 MÅNADER M Tid för uppstartsmöte har inte kunnat 
bokas in då en av den enskildes 
föräldrar varit bortresta som velat vara 
med. 

Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet enligt 9 § 6 LSS 

2020-12-21 4 MÅNADER M Tid har inte kunnat bokas för 
uppstartsmöte. Den enskildes ena 
förälder har varit bortrest och som 
önskat delta vid uppstartsmöte, därav 
har inte insatsen kommit igång. 

 
 
 
 
 
Avbrott i verkställighet  
 
 
 
 
INSATS OCH LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER 

 
DATUM FÖR 
AVBROTTET 

 
TID SOM FÖRFLUTIT 
FRÅN DATUM FÖR 
AVBROTT 

 
Kön 

 
ÖVRIGA KOMMENTARER  

 
Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Annat skäl; 
 



Enskild avstår från daglig verksamhet 
då han tillhör riskgrupp för Covid-19. 
Enskild har fått utökad personlig 
assistans på grund av han är hemma 
från daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-16 13 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande; 
Den enskilde har nu tackat nej till 
erbjudandet. Tillhör riskgrupp för 
Covid-19. 
 
Sökande har tackat nej till insats under 
pågående Corona pandemi och vill 
vänta tills det är över. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde erbjöds aktivitet två 
tillfällen per vecka under april-oktober 
2020 när daglig verksamhet ställde om 
I dagsläget vistas hon på DV 
tre dagar/vecka, "normal arbetstid" är 
fyra tillfällen/vecka. 

     

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under stängningsperioden har den 
enskilde tackat nej till erbjudande 
om daglig verksamhet i annan form 
(2020-04-16 till 2020-10-12). Den 
enskilde blev erbjuden att återgå 
till sin verksamhet 2020-10-12 men 
tackade nej. Personal från daglig 
verksamhet håller konta 

 
Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har blivit erbjuden daglig 
verksamhet i annan form under denna 
period. Från 2020-10-12 går den 
enskilde tre dagar/v istället för fem. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Tackat nej till annan form av daglig 
verksamhet under 2020-04-16 till 2020-
10-12. Från 2020-10-12 återgått till 
daglig verksamhet med tre dagar per 
vecka istället för ordinarie tid fyra dagar 
per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet med en omfattning om 
tre dagar per vecka pga av rådande 
pandemi. Den enskilde har ett beslut 
om fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-11-05 5 MÅNADER K Den enskilde har på grund av Covid-19 
ej kunnat påbörja daglig verksamhet. 
I mars 2021 arbetar den enskilde 2 
dagar per vecka, beslutet är på tre 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Tackat nej till daglig verksamhet i annan 
form under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 pga av Covid-19. Från 
2020-10-12 har den enskilde återgått till 
sin verksamhet med fyra dagar per 
vecka istället för fem dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskildes dagliga verksamhet 
har anpassats pga av Covid-19 och den 
enskilde går endast varannan vecka 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER K Har haft daglig verksamhet från hemmet 
två dagar per vecka under april-oktober 
2020. Från oktober tackade den 
enskilde nej til återgå¨ng till anpassad 
verksamhet och har fortsatt daglig 
verksamhet hemma två dagar per 
vecka, Beslut om fem dagar per vecka. 



Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde deltar i daglig verksamhet 
två dagar per vecka. Innan pandemins 
utbrott deltog den enskilde tre gånger 
per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet i annan for under perioden 
2020-04-16 till 2020-10-12. Från 2020-
10-12 går den enskilde varannan vecka 
på daglig verksamhet istället för varje 
vecka. Pga av Covid-19 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits promenader 
under perioden april-oktober av 
personal från daglig verksamhet. Från 
oktober går den enskilde varannan 
vecka på daglig verksamhet. Pga av 
Covid-19 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Går på daglig verksamhet varannan 
vecka. Har ansökt och beviljats tf 
utökning av personlig assistans för den 
period som den enskilde inte har daglig 
verksamhet. Pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits och tackat ja 
till att gå på sin dagliga verksamhet två 
dagar per vecka istället för fem dagar 
per vecka. Pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under april-oktober ställde daglig 
verksamhet om och den enskilde hade 
daglig verksamhet i annan form 
dagligen. Från oktober har den enskilde 
varit på sin daglig verksamhet varannan 
istället för varje vecka. Pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Tackat nej till daglig verksamhet i annan 
form under april-oktober. Från oktober 
går den två dagar per vecka vecka, 
istället för fem dagar. Pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Tackat nej till daglig verksamhet i annan 
form samt tackat nej till återgång till 
daglig verksamhet. Rädsla för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Tackat nej till daglig verksamhet under 
april-oktober. Från oktober har den 
enskilde varit på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 
Pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-08-01 8 MÅNADER M Tackat nej till att gå till daglig 
verksamhet pga av oro för Covid-19.  

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-31 13 MÅNADER K Den enskilde är på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 
Pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har under perioden april-
oktober haft daglig verksamhet i form av 
promenader en till två gånger per 
vecka. Från oktober har den enskilde 
återgått till sin vanliga dagliga 
verksamhet med två dagar per vecka 
istället för fem. Pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har under april-oktober 
haft daglig verksamhet på distans. Från 
Oktober går den enskilde halvtid på sin 
dagliga verksamhet. Pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under april-oktober 2020 träffade den 
enskilde personal från daglig 
verksamhet regelbundet och från 
oktober har den enskilde återgått till sin 
vanliga dagliga verksamhet. Pga Covid-
19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under april-oktober 2020 har den 
enskilde erbjudits daglig verksamhet i 
annan form. Från oktober har den 
enskilde återgått till sin ordinarie 
verksamhet och ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde deltar i daglig verksamhet 
fyra halvdagar per vecka istället för 
heltid. Pga Covid-19. 



Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under april-oktober 2020 har den 
enskilde erbjudits daglig verksamhet i 
hemmet. Från den 12 oktober 2020 har 
den enskilde gått sina vanliga tider på 
daglig verksamhet. Avbrott pga av Coid-
19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått till sin 
vanliga dagliga verksamhet i anpassad 
form, varannan vecka istället för varje 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om sina verksamheter och erbjudit 
daglig verksamhet i annan form pga 
Covid-19. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet. Den enskilde har under 
hela perioden avböjt erbjuden insats. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har då återgått till sin daglig verksamhet 
med reducerad tid, två dagar per vecka 
istället för fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har sin daglig verksamhet 
extern. den enskilde har sedan daglig 
verksamhet stängde 2020-04-16 valt 
att arbeta hemifrån. Personal från 
daglig verksamhet har vid behov varit 
hemma hos den enskilde och stöttat. 
Den enskilde har även valt att gå ner 
i arbetstid till tre dagar per vecka på 
grund av oro för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet och den enskilde går då 
tre dagar per vecka istället för fem 
dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-27 12 MÅNADER M Den enskilde har inte varit på daglig 
verksamhet pga smittorisk. Den 
enskilde har fått daglig verksamhet i 
annan form i hemmet, fyra dagar per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-01 13 MÅNADER K Den enskilde har inte varit på daglig 
verksamhet under Covid-19. Tackat nej 
till erbjudande om alternativ form av 
daglig verksamhet under perioden då 
daglig verksamhet ställt om. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde har tackat nej till både 
erbjudande om daglig verksamhet i 
hemmet samt erbjudande om att återgå 
till ordinarie daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-09-04 7 MÅNADER M Ej verkställd pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Har inte haft någon DV mellan 16 april 
2020 och januari 2021. Den enskilde 
skulle ha återgått till daglig verksamhet 
under hösten 2020 men avböjde pga av 
oro för Covid-19. Efter januari 2021 har 



personal från daglig verksamhet mött 
den enskilde utomhus på promenader. 
Sedan mars 2021 har han arbetat 2 
dagar i veckan, förmiddagar på sin 
daglig verksamhet. Den enskilde har ett 
beslut om fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om sina verksamheter pga 
Covid-19. Under denna period har den 
enskilde tackat ja till daglig verksamhet 
i annan form och träffat personal 
från daglig verksamhet två dagar per 
vecka. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har då varit på sin 
ordinarie verksamhet fyra dagar per 
vecka istället för fem dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har reducerad 
arbetstid (på grund av restriktioner 
gällande antalet personer som får vistas 
i lokalen) och arbetar två dagar per 
vecka istället för tre. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har haft daglig verksamhet 
i hemmet under stängningsperioden 
2020-04-16 till 2021-03-31 i form av 
promenader tre gånger per vecka. Från 
2021-04-01 är den enskilde åter på sin 
ordinarie daglig verksamhet på sina 
vanliga tider, en timme per dag. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskildes företrädare tackade nej 
till insats april-oktober 2020 under den 
period då daglig verksamhet ställde 
om och erbjöd alternativ verksamhet 
med utgångspunkt i hemmet. Sedan 
öppning av daglig verksamhet har den 
enskilde återgått till ordinarie tider, men 
varannan vecka. Den enskilde har ett 
beslut om fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om pga Covid-19. enskilde har 
under denna period tackat nej till daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin daglig verksamhet 
den enskilde arbetar två dagar istället 
för ordinarie tid som är fem dagar per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Den enskilde har valt att tacka nej till 
daglig verksamhet under Covid-19. Den 
enskilde har även blivit erbjuden daglig 
verksamhet från hemmet men tackat 
nej. Daglig verksamhet har varit hos 
den enskilde två dagar per vecka för 
promenader. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-07 6 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet i annan form samt att 
återgå till daglig verksamhet i anpassad 
form pga av oro för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-31 13 MÅNADER M Under perioden 2020-03-31 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
varit stängd pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 



anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin dagliga verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde är på daglig verksamhet 
en 
eftermiddag i veckan. Den enskilde har 
tackat nej till övriga tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-11-03 5 MÅNADER K Den enskilde har ett beslut på tre dagar 
i veckan men går endast två dagar. 
Detta då daglig verksamhet anpassat 
sin 
verksamhet pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har tackat nej till erbjudande 
om daglig verksamhet i annan form. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde erbjöds anpassad 
verksamhet, deltog novembermånad 
2 dagar per vecka, efter det avböjt 
erbjudande om Daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängt på grund av Covid-19. Sedan 
2020-10-12 har den enskilde gått på 
ordinarie verksamhet, 2 dagar per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Daglig verksamhet helt stängd under 
perioden 2020-04-16 till 2020-10-12. 
Den 
enskilde har träffat personal från daglig 
verksamhet regelbundet under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet och den enskilde har sedan 
2020-10-12 varit på daglig verksamhet 
ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-17 till 
2020-10-12 har den enskildes daglig 
verksamhet ställt om i annan form 
pga Covid-19. Den enskilde har 
tackat ja till erbjudande om daglig 
verksamhet i hemmet fyra dagar per 
vecka. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
men den enskilde har valt att fortsätta 
ha daglig verksamhet från hemmet fyra 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde går endast varannan 
vecka på sin dagliga verksamhet utifrån 
att verksamheten anpassat efter Covid-
19. Den enskilde har ett beslut om 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 
med omfattningen fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form men tackat 
nej. 
Den enskilde har då beviljats tf utökning 
av personlig assistans under junioktober 
2020. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet och den enskilde har då 
varit på sin ordinarie verksamhet på 
ordinarie tider. 



Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-17 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde tackade ja till erbjudande om 
daglig verksamhet i hemmet. 2020-10-
12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
återgick till sin ordinarie verksamhet 
med reducerad tid, varannan vecka 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-17till 2020-10-
12 har daglig verksamhet ställt om i 
annan form pga Covid-19. Den enskilde 
har då tackat ja till erbjudande om 
daglig verksamhet i ´hemmet under 
denna period. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet och den enskilde har 
deltagit på ordinarie daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 
 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått till sin 
dagliga verksamhet med anpassad 
omfattning. Den enskilde går varannan 
vecka på daglig verksamhet istället för 
varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 var daglig verksamhet 
nedstängt pga av Covid-19. Under 
denna period har den enskilde erbjudits 
annan sysselsättning. Från 2020-10-12 
har daglig verksamhet återöppnat och 
är 
på plats 3 gånger i veckan istället för 4 
gånger. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet 
med anpassad verksamhet och den 
enskilde återgick till sin ordinarie daglig 
verksamhet med ändrade arbetstider, 
den enskilde är på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
tackat nej till erbjudande om daglig 
verksamhet i annan form under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet, 
den enskilde har fortsatt tackat nej pga 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har då fått daglig verksamhet i annan 
form i hemmet 3 dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 



arbetar varannan vecka på sin dagliga 
verksamhet, ej ordinarie tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
Den enskilde har under denna period 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form. Från 2020-10-12 har daglig 
verksamhet återöppnat ordinarie 
verksamhet för den enskilde. Den 
enskilde går fem dagar per vecka men 
endast varannan vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-01 13 MÅNADER M Tillhör riskgrupp för Covid-19. har avböjt 
erbjudande om daglig verksamhet i 
annan form. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskildes arbetstider under 
stängningen (april-oktober) var mån-fre, 
9.00-11.30, i hemmet. 
När han kom tillbaka till DV i oktober 
ville familjen att han skulle gå ner i tid 
eftersom han har blivit tröttare. 
Han arbetar nu: måndag: 13.00-15.30, 
tisdagar 9.00-12.30, onsdagar 
13.00-15.30. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde hade kontinuerlig kontakt 
med daglig verksamhet mellan april till 
oktober 2020. Från 12 oktober har den 
enskilde anpassade arbetstider och 
vistas på daglig verksamhet tre dagar 
per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Förändring i verkställighet pga av 
Covid-19. Den enskilde går på daglig 
verksamhet tre dagar per vecka istället 
för fyra dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde går tre dagar per vecka 
på daglig verksamhet istället för fem på 
grund av anpassningar för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet i annan form under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde går då fem dagar 
per vecka på sin ordinarie verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-20 13 MÅNADER K Den enskilde hade tackat nej till DV 
ett flertal gånger. Skulle ha startat 
i mars 2020 med DV-verksamheten 
stängde ner pga av Covid-19. Under 
perioden 2020-04-16 till 2020-10-12 har 
daglig verksamhet ställt om i annan 
form pga Covid-19. den enskilde blev 
erbjuden aktiviteter i hemmet som den 
enskilde tackade ja till. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
tackade nej till aktiviteter eller återgå 
till anpassad verksamhet pga av 
smittorisken. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har under denna period tackat 
nej till aktiviteter i nära anslutning 
till hemmet pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till daglig verksamhet i 
samma lokaler med anpassad närvaro, 
2 dagar per vecka. Den enskilde har ett 
beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 



10 LSS med omfattningen fem dagar 
per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
varit stängd pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har fått ändrade tider, arbetar två dagar 
per vecka istället för tre. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har under denna period erbjudits 
daglig verksamhet i annan form. Från 
2020-10-12 går den enskilde på sin 
ordinarie verksamhet varannan vecka. 
Den enskilde bor i gruppbostad. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har valt att avstå daglig 
verksamhet under Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har valt att tacka nej till 
erbjudande om daglig verksamhet i 
annan form under perioden 2020-04-16 
till 2020-10-12. Från 2020-10-12 har 
den enskilde fortsatt tacka nej till 
daglig verksamhet på grund av oro för 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har under 
stängningsperioden av daglig 
verksamhet (2020-04-16 till 
2020-10-12)träffat personal från 
daglig verksamhet utomhus och gått 
promenader och aktiviteter, två till tre 
gånger per vecka. Från 12 oktober 
2020 har den enskilde valt att vara 
hemma men vill börja arbeta efter 
vaccination. I maj kommer den enskilde 
arbeta 2 dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
varit stängd pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin dagliga verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har fått ändrade tider 
på daglig verksamhet på grund av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde ville inte längre gå till 
daglig verksamhet i januari 2020. När 
daglig verksamhet stängde i april 2020 
önskade den enskilde endast daglig 
verksamhet i annan form hemifrån. den 
enskilde har även provat på en annan 
verksamhet, där är den enskilde en dag 
i veckan. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått till sin 
dagliga verksamhet med anpassad tid. 
Den enskilde arbetar varannan vecka 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. den enskilde har 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form, tackat nej. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet men den 
enskilde har inte återgått till daglig 
verksamhet pga av psykiskt dåligt 
mående. 



Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
varit stängd pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin dagliga verksamhet 
varannan vecka, ej ordinarie arbetstider. 
anpassat utifrån Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form och tackat ja. 
Från 2020-10-12 har den enskilde 
vistats på sin dagliga verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet i annan form under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått till sin 
ordinarie dagliga verksamhet med 
minskad tid, tre dagar per vecka istället 
för ordinarie fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 träffade den enskilde 
personal från daglig verksamhet 
dagligen. Den enskilde hade även 
gemensamma aktiviteter med andra 
i närheten av hemmet. När daglig 
verksamhet återöppnade 2020-10-12 
är den enskilde tillbaka på sin dagliga 
verksamhet och har fått anpassad tid, 
fyra dagar per vecka istället för fem 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin dagliga verksamhet 
med tre dagar per vecka istället för 
ordinarie tid fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet under Covid-19 då han 
tillhör riskgrupp. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-12-29 4 MÅNADER M Den enskilde har ett beslut om daglig 
verksamhet med en gång per vecka. 
Den enskilde har avstått från 
deltagande i daglig verksamhet. Den 
enskilde har erbjudits olika förslag men 
tackat nej till alla på grund av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-12-01 4 MÅNADER K Den enskilde har valt att avstå daglig 
verksamhet från december pga av 
oro för Covid-19. Daglig verksamhets 
personal har försökt motivera den 
enskilde tillbaka till verksamheten. 
Innan avbrottet har den enskilde gått 
sina vanliga tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskildes dagliga verksamhet har 
varit stängd 2020-04-16 till 2020-06-01. 
Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet i annan form pga rädsla 
för smitta. Den enskilde har erbjudits 
ordinarie tid sedan juni, inte varit där på 
full tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 



har under denna period erbjudits 
daglig verksamhet i annan form, tackat 
nej. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde går deltid på daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har erbjudits daglig verksamhet i 
annan form under perioden. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin daglig verksamhet på 
deltid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om pga Covid-19. Den enskilde har 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form under denna period. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin ordinarie verksamhet 
med reducerad tid, tre dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Avstått daglig verksamhet pga av oro 
för Covid-19. Tackat nej från 2020-04-
16. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskildes daglig verksamhet helt 
stängd från 2020-04-16 till 2020-10-12. 
Erbjudits aktiviteter i annan form 
under den tiden. 2020-10-12 öppnade 
daglig verksamhet med reducerad 
verkställighet, Den enskilde erbjöds 
plats på annan verksamhet än sin 
ordinarie med 3 dagar per vecka, valde 
själv att jobba 2 gånger per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått till sin 
ordinarie daglig verksamhet med 
anpassat schema utifrån Covid-19. Den 
enskilde går varannan vecka, istället för 
varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-06-01 12 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande om andra former av daglig 
verksamhet under perioden 2020-06-01 
till 2020-10-12. Den enskilde har efter 
2020-10-12 fortsatt tackat nej till 
återgång till daglig verksamhet då den 
enskilde har underliggande sjukdomar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Daglig verksamhet stängde under 
perioden 2020-04-16 till 2020-10-12 
pga 
av Covid-19. Den enskilde har erbjudits 
promenader som komplement under 
perioden. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet. Den enskilde har varit 
sedan 12oktober 2020 4 dagar i veckan 
på daglig verksamhet, Har beslut om 5 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 12 MÅNADER K Verksamhetsledare uppger att den 
enskilde konsekvent tackat nej till daglig 
verksamhet sedan april 2020 på grund 
av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde går på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka 
på grund av anpassningar för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 



tackat nej till daglig verksamhet i annan 
form under denna period. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
erbjudits att återgå till verksamhet 
men tackat nej. Anledning orolig för 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
går en dag i veckan på sin dagliga 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har inte deltagit på 
daglig verksamhet sedan 2020-04-16. 
Den enskilde har erbjudits under 
stängningsperioden (2020-04-16 till 
2020-10-12) andra alternativ såsom 
aktiviteter utanför hemmet, men tackade 
nej till detta. Personalen från daglig 
verksamhet håller kontakt med den 
enskilde för att motivera att återgå till 
daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har fått reducerade tider 
på daglig verksamhet då verksamheten 
anpassats pga av Covid-19 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-15 12 MÅNADER M Den enskilde har valt att vara hemma 
med anledning av Covid-19. Även 
tackat nej till erbjudanden om andra 
insatser. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om sina verksamheter i annan form 
pga Covid-19. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet. Den enskilde har avböjt 
alternativa former av daglig verksamhet 
pga av oro för Covid-19. Den enskilde 
har fått utökad ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS under denna period. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under omställningsperioden 2020-04-
16 till 2020-12-10 då daglig verksamhet 
ställde om i annan form har den 
enskilde haft daglig verksamhet i 
hemmet, tre gånger per vecka. Från 
2020-12-10 går den enskilde fyra dagar 
per vecka, sina vanliga tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 då daglig verksamhet 
ställde om har den enskilde tackat nej 
till annan form av daglig verksamhet. 
Från 2020-10-12 då daglig verksamhet 
återöppnade har den enskilde återgått 
till sin daglig verksamhet med anpassad 
arbetstid utifrån restriktioner. Den 
enskilde arbetar samma tider men 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde tackade till en början nej 
till insats under omställningen , men 
från 2020-06-03 så har den enskilde 
tackat ja till promenad en gång per 
vecka (enskildes val av intervall) 
och detta genomfördes fram till att 
verksamheterna öppnades upp igen 
2020-10-12 med anpassad verksamhet. 
Den enskilde återgick då till sin vanliga 
dagliga verksamhet med samma 
arbetstider men varannan vecka istället 
för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under stängningsperioden har den 
enskilde tackat nej till alternativa 
insatser från daglig verksamhet 



(2020-04-16 till 2020-10-12). Den 
enskilde har beslut på tre dagar per 
vecka men går endast två dagar per 
vecka på grund av den rådande 
pandemin. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Daglig verksamhet stängdes under 
perioden 2020-04-16 till 2020-10-12 
pga 
Covid-19. Under tiden har den enskilde 
haft ändrad verkställighet, daglig 
verksamhet har skett en timme per dag 
på boendet. Från 2020-10-12 har den 
enskilde fortsatt med den anpassade 
verksamheten. Från april 2021 återgår 
den enskilde till ordinarie verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under omställningsperioden 20200416 
till 20201012 har den enskilde tackat 
nej till erbjudande av daglig verksamhet 
i annan form. Från november 2020 
har den enskilde återgått till daglig 
verksamhet sina ordinarie tider men 
inte på sin vanlig daglig verksamhet 
då denna verksamhet fortfarande hålls 
stängd. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskildes dagliga verksamhet har 
varit stängd under perioden 2020-04-20 
till och med 2020-10-12. Från och med 
2020-10-12 har den enskilde gått 2 ggr 
per vecka istället för 3. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet i annan form samt tackat 
nej till att återgå till daglig verksamhet 
pga Covid-19 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudande om 
daglig verksamhet i annan form 
under denna period pga av oro för 
Covid-19. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet men den enskilde har inte 
återgått till daglig verksamhet pga av 
oro för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form under denna period. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin ordinarie dagliga 
verksamhet i reducerad form, fyra dagar 
i veckan istället för fem dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
går då varannan vecka på sin dagliga 
verksamhet istället för varje vecka. Den 
enskilde har beviljats tf utökning av 
personlig assistans för de veckor hen 
inte varit på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde har tackat nej till insatsen 
daglig verksamhet under hela pandemin 
och meddelat att han kommer tillbaka 
när smittorisken inte längre är en faktor. 



Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om sina verksamheter pga 
Covid-19. Den enskilde har erbjudits 
daglig verksamhet i annan form under 
denna period. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet och den enskilde arbetar 
varannan vecka på sin ordinarie dagliga 
verksamhet istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
tackat nej till erbjudande om daglig 
verksamhet i annan form under denna 
perioden. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet men den enskilde har inte 
återgått till daglig verksamhet pga av 
oro för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde är på daglig verksamhet 
en 
dag i veckan, istället för fem dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
i annan form pga Covid-19. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har avböjt alternativ form av daglig 
verksamhet samt avböjt återgång 
till ordinarie daglig verksamhet pga 
smittorisk för COvid-19. Den enskilde 
har beviljats TF utökning av personlig 
assistans för den tid hen skulle varit på 
daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om sina verksamheter i annan 
form pga Covid-19. Den enskilde har 
avböjt erbjudanden om alternativ form 
av daglig verksamhet under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde har i mars 2021 återgått 
till daglig verksamhet på full tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har haft daglig verksamhet 
i annan form under denna period. 
2021-04-01 har den enskilde återgått till 
sin ordinarie dagliga verksamhet med 
reducerad tid utifrån anpassningar pga 
av Covid-19. Den enskilde är på plats 
tre dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har då gått två dagar i veckan istället för 
fyra dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER K Den enskildes daglig verksamhet 
stängdes under april till oktober 2020. 
När daglig verksamhet återöppnade 
sina verksamheter i mitten av oktober 
2020 har den enskilde deltagit varannan 



vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde erbjöds under april till 
oktober aktivitet tre till fyra gånger per 
vecka med mycket god närvaro. Från 
2020-10-12 har den enskilde återgått 
till daglig verksamhet. Den enskildes 
oridnarie verksamhet är fortsatt stängd 
vilket gör att den enskilde är på en 
annan daglig verksamhet . Den enskilde 
har ett beslut om fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Avbrott pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskildes familj har avböjt daglig 
verksamhet under Covid-19. Tackat nej 
till erbjudande om annan form av daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-01 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har under denna period deltagit i 
daglig verksamhet i annan form med 
utgångspunkt från hemmet, tre dagar 
per vecka. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet och den enskilde har 
återgått till sin ordinarie daglig 
verksamhet fyra dagar per vecka istället 
för fem. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om sina verksamheter pga Covid-19. 
Den enskilde har under denna period 
avböjt alternativa ofrmer av daglig 
verksamhet. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 
verksamhet. Den enskilde har återgått 
till sin ordinarie verksamhet med 
reducerad omfattning, tre-fyra dagar per 
vecka istället för fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Har haft en enskild placering men ej 
kunnat vara där då det varit stängt. 
har då erbjudits att vistas på annan 
verksamhet i annan form, har vistats där 
sina ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Ändrad verkställighet på grund av 
Covid-19, Under 2020-04-16 till och 
med 2020-10-12 var Daglig verksamhet 
helt stängd, under perioden erbjudits 
promenader, tackat nej. Går på daglig 
verksamhet från 12 oktober, 3 ggr per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde erbjöds under 
omställningsperioden april-oktober 
2020 aktivitet i närheten av hemmet 
med mycket god närvaro. Eftersomden 
enskildes ordinarie Dagliga Verksamhet 
på enskild placering fortsatt håller 
stängt har han istället sin dagliga 
verksamhet förlagd i annan verksamhet 
där han i dagsläget kan erbjudas 4 
halvdagar/vecka, vi hoppas snart kunna 
utöka den arbetstiden (innan pandemin 
var vistelsetiden 5 dagar/vecka). 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om verksamheterna pga 
Covid-19. Den enskilde har under 
denna period erbjudits och deltaig 
i daglig verksmahet i annan form 
och mindre omfattning. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har erbjudits minskad tid på daglig 



verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till andra 
former av daglig verksamhet samt 
tackat nej till att återgå till daglig 
verksamhet i samma omftatning som 
innan. Den enskilde är orolig på grund 
av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits insats i 
annan form men tackat nej. Från och 
med 2020-10-12 då daglig verksamhet 
återöppnat har den enskilde varit på 
plats på sin ordinarie tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde hade insats under 
apriloktober 
2 ggr/vecka ca 1-2 timmar/insats 
där personal gav insats i hemmet i form 
av promenad. From oktober 2020 har 
den enskilde tackat nej till all form av 
insats pga pandemin. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin dagliga verksamhet 
på deltid, ej sina ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har den enskilde valt att 
avstå från daglig verksamhet i annan 
form. Från 2020-10-12 till 2020-11 var 
den enskilde på daglig verksamhet 
två dagar i veckan. Avbröt på grund 
av oro för Covid-19 under 
novemberdecemeber 2020. Den 
enskilde valde att återgå till daglig 
verksamhet i anpassade form i mars 
2021 med två dagar per vecka. Den 
enskilde har ett beslut om tre dagar per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om sina verksamheter pga Covid-19. 
Den enskilde har under denna period 
tackat nej till erbjudande om daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har då återgått till sin ordinarie dagliga 
verksamhet med reducerad tid. Den 
enskilde är på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Sökande har tackat nej till insats under 
pågående coronapandemi och vill vänta 
tills det är över. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
varit stängd pga Covid-19. den 
enskilde har under denna period 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form, främst promenader, tackat 
ja. Från 12 oktober 2020 då daglig 
verksamhet återöppnande med 
anpassad verksamhet har den enskilde 
gått sina ordinarie tider varannan vecka 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-08-01 8 MÅNADER M Den enskilde har ett beslut om fem 
dagar per vecka men går endast 



varannan vecka då daglig verksamhet 
har ställt om pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16  12 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till Daglig 
verksamhet sedan 16 april 2020. Vill 
nog komma tillbaka efter 
sommarsemestern. daglig verksamhet 
har telefonkontakt en gång i veckan 
med den enskilde. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Den enskildes dagliga verksamhet 
har anpassats pga Covid-19 och den 
enskilde går varannan vecka istället för 
varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde hade daglig verksamhet 
i hemmet under stängningsperioden 
2020-04-16 till 2020-10-12 varje dag. 
Vid återöppnande av daglig verksamhet 
i oktober i anpassad form går den 
enskilde två dagar i veckan efter eget 
önskemål. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-17 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde tackade nej till erbjudande 
om daglig verksamhet från hemmet 
under denna period. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin ordinarie dagliga 
verksamhet med reducerad tid, tre 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 
(2020-04-16) 

6 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Tackat nej på grund av oro. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-11-01 5 MÅNADER M Den enskilde önskar inte gå på sin 
dagliga verksamhet under Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-01 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
tackade nej till erbjudande om daglig 
verksamhet i annan form på grund av 
oro för Covid-19. Den enskilde har haft 
kontakt med stödassistent från daglig 
verksamhet via telefon. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till sin ordinarie dagliga 
verksamhet med reducerad tid och 
arbetar en dag i veckan. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har under denna tid erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet och den enskilde 
har återgått till anpassad verksamhet, 
arbetar två dagar per vecka istället för 
ordinarie arbetstid tre dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet i annan form samt att 
återgå till sin dagliga verksamhet när 
det återöppnade oktober 2020. Den 
enskilde är orolig för att smittas av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudande om 
daglig verksamhet i annan form under 
perioden. 2020-10-12 återöppnade 
daglig verksamhet med anpassad 



verksamhet, den enskilde har tackat nej 
till återgång till daglig verksamhet pga 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Enskilde har enskild placering. I april 
och maj 2020 var det avbrott men 
enskilde kunde återgå till ordinarie 
daglig verksamhet med ordinarie 
arbetstider redan i juni 2020. Enskilde 
har själv valt att att inte arbeta på grund 
av rädsla/oro inför pandemin. Enskilde 
har nyligen börjat gå en dag i veckan 
och har uppgett att han kommer återgå 
till heltid efter vaccination. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om i annan form pga Covid-19. Den 
enskilde har tackat nej till insatser i 
närheten av hemmet under april-okt 
2020. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde bestämde gemensamt 
med personalen på daglig verksamhet 
att hen skulle komma en dag i veckan 
istället för fem. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Under denna 
period har den enskilde erbjudits daglig 
verksamhet i annan form men tackat 
nej. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet tre dagar per vecka istället 
för ordinarie fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde hade aktiviteter dagligen 
med personal från daglig verksamhet 
under stängningsperioden för 
verksamheterna (2020-04-16 till 
2020-10-12). När Daglig verksamhet 
återöppnade 2020-10-12 har den 
enskilde återgått till daglig verksamhet 
dock i annan verksamhet. Den enskilde 
arbetar tre halvdagar istället för fem 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjuidts daglig 
verksamhet i annan form och tackat 
ja. Från 12 oktober 2020 har daglig 
verksamhet återöppnat med anpassad 
verksamhet och den enskilde har då 
återgått till sina ordinarie tider och 
dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde är orolig för att gå 
till daglig verksamhet på grund 
av Covid-19. Den enskilde har fått 
reducerad tid på verksamheten då den 
ställts om på grund av pandemi. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde har tackat nej under hela 
perioden av rädsla för smittan. har 
erbjudits möjlighet till digital insats men 
tackat nej till det också. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde går tre dagar i vecka 
på sin dagliga verksamhet utifrån att 
verksamheten ställt om pga Covid-19. 
Den enskilde har ett beslut om fem 
dagar per vecka. 



Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskildes boende tackade nej till 
insats från daglig verksamhet under 
stängningsperioden 2020-04-16 till 
2020-10-12. Under sensommaren 
hade den enskilde vid några tillfällen 
insats från daglig verksamhet i form av 
promenader. Vid återöppning av daglig 
verksamhet erbjöds den enskilde att 
vara på daglig verksamhet varannan 
vecka, vilket tackades ja till. Den 
enskilde har ett beslut om varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2019-12-11 16 MÅNADER K Den enskilde har provat verksamheter 
men velat ha en enskild placering. På 
grund av Covid-19 har den enskilde inte 
kunnat erbjudas en enskild placering. 
På grund av Covid-19 har företag inte 
kunnat ta emot nya. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Den enskilde har sin dagliga 
verksamhet verkställd på distans. 
Daglig verksamhet verkställs i 
varierande omfattning då 
den enskilde inte närvarar i lokalerna. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskildes daglig verksamhet har 
gjort anpassningar i verksamheterna 
på grund av Covid-19. Den enskilde har 
själv valt att gå en dag per vecka istället 
för fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
under denna period erbjudits daglig 
verksamhet i annan form. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet 
med anpassad verksamhet och den 
enskilde har återgått till sina ordinarie 
arbetstider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER M Daglig verksamhet har ställt om sina 
verksamheter pga Covid-19, den 
enskilde har sedan 2020-1012 gått 
varannan vecka på daglig verksamhet 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde har 
erbjudits daglig verksamhet i annan 
form under denna period. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet med 
anpassad verksamhet, den enskilde 
har då fått anpassad verksamhet, den 
enskilde arbetar 52 timmar per månad 
istället för 66 timmar per månad pga 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om verksamheterna pga Covid-19. 
Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet i annan form under denna 
period. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har då återgått till sin 
ordinarie verksamhet med reducerad 
omfattning. Den enskilde går sina 
ordinarie arbetstider varannan vecka 
istället för varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-31 13 MÅNADER M Under perioden 2020-03-31 till 
2020-10-12 har den enskildes dagliga 
verksamhet varit stängd pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde har återgått med 
reducerad tid på daglig verksamhet, 66 
timmar per månad från 87 timmar per 
månad. 



Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde har helt avstått från daglig 
verksamhet under Covid-19 på inrådan 
av sin läkare. Den enskilde har ett 
beslut om fem dagar per vecka. Den 
enskilde har erbjudits anpassad 
verksamhet, men avböjt. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har haft reducerad tid på 
daglig verksamhet då verksamheten 
anpassat efter restriktioner pga 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde går varannan vecka 
på daglig verksamhet utifrån att 
verksamheten ställt om under Covid-19- 
Den enskilde har ett beslut om fem 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde har avböjt erbjudande 
om olika former av daglig verksamhet 
utifrån att verksamheterna ställt om 
pga Covid-19. Den enskilde har tackat 
nej pga rädsla för Covid-19 samt haft 
specifika önskemål som ej gått att 
genomföra för daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet. 
Den enskilde tackade nej till insatsen 
från 16/4 fram till mitten av augusti. 
Därefter tackade den enskilde ja till 
daglig verksamhet som utgick från 
hemma, detta två dagar per vecka, från 
mitten av augusti till 12 /10-20. Från 
2020-12-10 har den enskilde varit på 
sin ordinarie daglig verksamhet två 
dagar per vecka, verksamhetens 
anpassning. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet varit 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har tackat nej till promenader under 
denna tid. Från den 12 oktober då 
daglig verksamhet återöppnat med 
anpassad verksamhet går den enskilde 
varannan vecka istället för varje vecka. 
Den enskilde har tf utökning av 
personlig assistans den veckan hen inte 
är på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet ställt 
om till andra former pga Covid-19. Den 
enskilde har under denna period haft 
daglig verksamhet i hemmet, reducerad 
tid. 2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och de enskilde har återgått till sin 
ordinarie verksamhet med reducerad 
tid,varannan vecka istället för varje 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 var daglig verksamhet helt 
stängd pga Covid-19. Den enskilde 
har under denna period blivit erbjuden 
daglig verksamhet i annan form. Daglig 
verksamhet återöppnade 12 oktober 
2020 med anpassad verksamhet och 
den enskilde har då varit på daglig 
verksamhet i anpassad form från 
2020-10-19, varannan vecka istället för 
varje vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 12 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet på grund av rädsla för 
Covid-19. 



 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-01-15 15 MÅNADER M Den enskilde avbröt deltagande i 
januari 2020. Verksamheten har inte fått 
kontakt med enskild sedan sommaren 
2020. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-21 6 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet på grund av dålig hälsa 
samt benbrott. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i 
verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § social-
tjänstlagen, SoL. 
Redovisningen gäller första kvartalet 2021 
 
Sammanfattning 
3 beslut gällande särskilt boende, 22 beslut gällande dagverksamhet var av 3 
brukare tackat ja till erbjudandet om promenadstöd/social samvaro i väntan på 
ledig plats på dagverksamheten, 11 beslut gällande avbrott i dagverksam-
hetensverkställighet och 1 beslut gällande boendestöd har rapporterats ej verk-
ställda till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
 
Totalt har 37 beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen rapporterats ej verk-
ställda till IVO första kvartalet 2021. 
 
 
Botkyrka kommun/vård- och omsorgsförvaltningen har, precis som alla andra 
kommuner, anpassat verksamheten för att skydda sårbara personer och minska 
smittspridningen av covid-19. Medborgare med dagverksamhet (äldreomsorg) 
har erbjudits anpassade och mer säkra alternativ ur smittspridningssynpunkt. 
Ingen har blivit utan stöd – däremot har stödet skett i annan omfattning.  An-
passningen innebär att besluten inte anses verkställda fullt ut. I kvartal 1 rap-
porterar kommunen därför in ett större antal ej fullt ut verkställda beslut som 
rör dagverksamhet för äldre. En del brukare har tackat nej till annat eller an-
passat stöd. 
 
 
Dagverksamheten för äldre stängdes tillfälligt den 20 mars 2020 och öppnade i 
anpassad form den 21 september 2020. Beslutet togs av vård- och omsorgs-
nämnden utifrån smittspridningssynpunkt och utifrån att Folkhälsomyndig-
heten uppmanade äldre över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 
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Under den tillfälliga stängningen av dagverksamheten erbjöds äldre med beslut 
om dagverksamhet stöd via hemtjänsten utifrån behov och önskemål. Medbor-
gare utan verkställda beslut erbjöds promenadstöd (detta gäller inte från stäng-
ning utan från fjärde kvartalet 2020). Från september 2020 har dagverksam-
heten startat igen men i mindre grupper och i halvdagar.  
 
Brukare har fått hjälp av utförarna att kontakta myndighet om de har behov av 
annat stöd under tiden insatserna inte utförts eller anpassats.   
Brukare som inte fått sina beslut verkställda inom dagverksamheten har bevil-
jats mer hemtjänstinsatser när behov förelegat och/eller kontaktats av myndig-
het med erbjudande om promenadstöd i stället för dagverksamhet. 
 
 
Bakgrund 
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 16 kapitlet 6 f § SoL att till in-
spektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna 
uppgifter om alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gyn-
nande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken 
typ av insats beslutet gäller samt uppger skälen till dröjsmålet. 
Rapporteringen ska ske på individnivå. 
 
Se bifogad sammanställning. 
 
 
 
Omsorgsdirektör 
Petra Oxonius 
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Myndighet  
 

 

Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen SoL, som inte verkställts inom 3 månader. Samt 
gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den 
dag då verkställigheten avbröts. 
 
RAPPORTEN AVSER KVARTAL 1 år 2021 

 
Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader 
 
INSATS OCH 
LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER  

BESLUTS-  
DATUM  

TID SOM 
FÖRFLUTIT FRÅN 
BESLUTSDAG  

Kön ÖVRIGA KOMMENTARER  

 

Permanentboende, Särskilt boende 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2018-09-19 26 månader M Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-04-20 inväntar svar 
2021-10-02 
2020-10-14 
2020-08-12 
2020-06-08 
2020-05-20 
2020-03-31 
2020-02-05 
2019-11-20 
2019-08-07 
2019-02-25 
2019-01-02 
2018-12-14 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2019-06-24 17 månader K Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-04-20 
2021-01-20 
2020-10-21 
2020-08-12 
2020-06-08 
2020-02-28 
2020-01-03 
2019-10-08 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-04-06 11 månader K Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-04-22 
2021-01-25 
2020-11-20 
2020-08-20 
2020-06-08 

 

Dagverksamhet öppnat utifrån anpassning till Covid, brukare ej fått plats 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-02-17 15 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-02-19 15 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-02-24 15 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-02-24 15 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-02 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-05 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-06 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-09 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits och tackat ja till 
promenadstöd /social samvaro i väntan 
på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-10 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-12 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-19 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-24 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-24 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-05-26 12 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-09-14 8 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-01 7 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits och tackat ja till 
promenadstöd /social samvaro i väntan 
på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-06 7 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits och tackat ja till 
promenadstöd /social samvaro i väntan 
på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-16 7 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-16 7 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-19 7 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-11-10 6 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-11-24 6 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

 

Dagverksamhet öppnat utifrån anpassning till Covid, brukare fått plats men inte alla beviljade 
dagar 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 
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Myndighet  
 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 
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Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

14 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

 

Boendestöd  

Boendestöd enligt 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-01-11 4 månader K Enskild väntar träningslägenhet från 
socialförvaltningen, varpå 
boendestödsinsatsen ska verkställas i 
samband med boendeplacering. 
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Förord 
Med denna rapport vill vi belysa hur samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg 

fungerade vid utskrivning av äldre personer under coronapandemins första våg, våren 2020. Att ta 

tillvara kunskap från den här unika perioden tror vi kan bidra till stärkt lokal samverkan och fram-

tida utvecklingsarbete. Rapporten utgår från en regional enkät som togs fram gemensamt med de 

andra äldre-FoU:erna i Stockholms län (FOU nu, FoU Nordost och Stockholms läns äldrecent-

rum). I rapporten presenteras enkätresultatet från de södra delarna av länet, men enkäten kombi-

neras också med dokumenterade samtal i Mötesplatser för lokal samverkan, som är fyra samver-

kansarenor som Nestor drivit sedan 2015. Den regionala enkäten i sin helhet kommer att rapport-

eras vid ett senare tillfälle.  

Denna rapport tar upp flera områden som är aktuella inom samverkan vid utskrivning från 

sluten vård. Ett fokus ligger på hur samverkan i utskrivningsprocessen har fungerat under våren 

2020 och vi hoppas att de aktörer som dagligen är engagerade i denna process finner stöd och 

information i rapporten. Rapporten synliggör inte oväntat att det krävs en fortsatt kraftsamling 

kring LUS-processen, i synnerhet i arbetet med SIP. Resultatet visar även hur samverkan över lag 

har upplevts fungera. Vi har valt att sätta dessa resultat i samband med forskning som belyser 

betydelsefulla faktorer för samverkan, med en förhoppning att kunna bidra med en pusselbit vid 

de beslut som måste fattas på olika nivåer om hur samverkan bäst kan byggas för att bli långsiktig 

och hållbar. Det handlar bland annat om vikten av att ha ett gemensamt mål med samverkan och 

att tydliggöra ansvar, roller och mandat.  

Rapporten kan även vara ett stöd för de aktörer som ska organisera, leda eller stödja de sam-

verkansforum, som tar form i Stockholm i och med den nya klusterorganisationen, där ett antal 

vårdcentraler ges geografiskt samordningsansvar. Rapporten indikerar att samverkansforum som 

får tid att utvecklas och etableras kan bidra till en stärkt organisatorisk samverkansförmåga som 

kan främja samverkansarbetet även utanför de specifika forumen. Det handlar inte bara om att 

bistå med en tydlig mötesstruktur. Rapporten visar inte minst på vikten av att säkerställa att alla 

berörda aktörer involveras i samverkansarbetet från början och att man lägger kraft på att bygga 

tillitsfulla relationer mellan deltagarna, bland annat genom att skapa förståelse och respekt för hur 

de andra verksamheterna fungerar. Som FoU i länet och med lång erfarenhet av att stödja samver-

kan, vill vi gärna bistå i detta arbete. 

Författarna i denna rapport har bidragit med två kompletterande perspektiv. Emanuel Åhl-

feldt har som forskare inom området, integrerat tidigare beforskad kunskap om samverkan med 

resultatet. Helén Lieberman-Ram har som initiativtagare och processledare i Mötesplatserna bidra-

git med sina mångåriga erfarenheter från arbetet med praktiken. Ingeborg Björkman, medarbetare 

på Nestor, har som forskare och processledare i Mötesplatserna bidragit med sina kunskaper under 

hela projekttiden, framför allt i början då den länsgemensamma enkäten togs fram.  

 

Stockholm i mars 2021 

 

Eva Lindqvist Emanuel Åhlfeldt Helén Lieberman-Ram 

Med. dr  Fil. dr.  Leg. apotekare  

FoU-chef  Projektledare  Projektledare  

Nestor FoU-center  
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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte  

Den här rapporten handlar om samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg i sam-

band med utskrivning av äldre personer från sjukhus under coronapandemins första våg. För att 

möta pandemins konsekvenser i Stockholm inrättades en krisledningsorganisation med en regional 

särskild sjukvårdsledning (RSSL). Och för att koordinera arbetet lokalt bildades även en lokal sär-

skild sjukvårdsledning (LSSL) och geografiskt indelade kluster för samverkan mellan vårdcentraler, 

geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och kommunal vård och omsorg. 

Pandemin har varit en svår och krävande utmaning för vården och omsorgen, men krisen har 

även synliggjort styrkor och brister kring samverkan och därmed skapat möjligheter till lärande. 

För att fånga upp erfarenheter och synpunkter från de aktörer som hanterat och anpassat samver-

kan under pandemin genomförde de fyra FoU-enheterna på äldreområdet i Stockholms län1 en 

gemensam webbenkät som gick ut i juni 2020. Syftet var att bidra med kunskap från den här unika 

perioden och ge stöd för en stärkt lokal samverkan och framtida utvecklingsarbete. Resultaten från 

den gemensamma enkäten kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.  

I den här rapporten har vi lyft ut resultatet från Nestor FoU-centers geografiska verksamhets-

område som är de tio kommunerna i södra länet (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 

Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö). 

 

Metod 

Studien bygger på två datamaterial. Det ena är den ovan nämnda webbenkäten som innehöll drygt 

50 strukturerade frågor med fasta svarsalternativ samt fyra öppna fritextfrågor. Det andra är fyra 

dokumenterade möten inom ramen för Nestors Mötesplatser för lokal samverkan, som är fyra 

geografiskt indelade samverkansforum i södra länet. De har funnits på plats sedan 2015 och inklu-

derar slutenvård (främst geriatriska enheter), äldreomsorg, vårdcentraler och primärvårdsrehab.  

Enkäten riktades till yrkesverksamma inom vård och omsorg, inte patienter, brukare eller an-

höriga. Den besvarades av 60 personer som på olika sätt var involverade i samverkan kring äldre 

personer som skrivs ut från slutenvården (svarsfrekvens 48 %). Majoriteten av de svarande hade 

en chefs- eller ledningsposition. Andelen svar var dock låg från utförare i äldreomsorgen.  

Enkäten inkluderade övergripande frågor om samverkan mellan slutenvård, vårdcentraler, pri-

märvårdsrehab och äldreomsorg samt mer specifika frågor om konkreta aktiviteter i utskrivnings-

processen. Den innehöll också frågor om tidigare etablerade samverkansforum och nyinrättade 

kluster samt frågor om behovsanpassning, delaktighet och trygghet för de äldre.  

Mötesplatsernas möten genomfördes digitalt under maj 2020 och totalt deltog ungefär 50 per-

soner, främst chefer och ledare på mellannivå i verksamheterna. De frågor som diskuterades hand-

lade om hur läget såg ut i de berörda verksamheterna under pandemin, hur samverkan och inform-

ationsdelning fungerade samt om verksamheterna hittat nya samverkansformer och arbetssätt 

värda att behålla även efter pandemin. Mötena dokumenterades i detaljerade minnesanteckningar.  

                                                

 
1 Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost. 
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Lokalt perspektiv på samverkan i södra länet  

Den här rapporten fokuserar på de tio kommunerna i södra länet. Det finns flera skäl till att vi valt 

att lyfta ut detta geografiska område från den länsövergripande enkäten. För det första blir rappor-

ten förhoppningsvis mer användbar för de aktörer som arbetar med samverkan inom detta avgrän-

sade område. Resultatet får en större lokal förankring och speglar bättre de lokala aktörernas för-

utsättningar och syn på hur samverkansarbetet fungerar. För det andra har vi kompletterat enkäten 

med ett kvalitativt material från dokumenterade möten inom ramen för Nestors Mötesplatser, som 

är etablerade i södra länet. Detta material har använts för att komplettera och nyansera enkätresul-

tatet. Det berikar resultatet och bidrar med röster och perspektiv som inte lika tydligt kommer fram 

i enkäten. För det tredje har materialet från Mötesplatserna gjort att vissa delar av resultatet blivit 

lättare att tolka och förstå. En del av studien handlar om betydelsen av de redan etablerade sam-

verkansforum som fanns på plats innan pandemin. Med ett avgränsat lokalt perspektiv var det 

möjligt att ringa in vad detta var för typ av forum, då det i de södra länsdelarna var tydligt att det 

framförallt handlade om nämnda Mötesplatser. Betydelsen av redan etablerade samverkansforum 

kunde därmed diskuteras på ett konkret sätt utifrån tidigare studier, utvärderingar och erfarenheter 

från Mötesplatserna.  

 

Resultat  

I rapporten finns detaljerade redovisningar av resultat för de strukturerade enkätfrågorna, fritext-

frågorna och mötesplatsmaterialet. Här lyfter vi fram åtta mer övergripande resultat och slutsatser 

som är särskilt framträdande och återkommande i materialet.  

 

Etablerade samverkansforum viktiga under pandemin  

Resultatet visar att färre respondenter deltog i ett samverkansforum mellan region och kommun 

under pandemin jämfört med innan. Innan pandemin deltog drygt nio av tio i ett etablerat samver-

kansforum, men delaktigheten i dessa forum minskade ungefär med hälften under pandemins 

första våg. Många forum lades ner eller pausades. Emellertid, indikerar studien att samverkansar-

betet fungerade bättre om de redan etablerade forumen nyttjades även under pandemin. Statistiska 

analyser (t-test) visade att gruppen som deltog i ett fortsatt aktivt samverkansforum skattade sam-

verkansarbetet som mer välfungerande än gruppen som inte deltog i ett sådant forum. De som 

deltog i dessa forum ansåg i genomsnitt att de nåddes bättre av information från ledningen än de 

som inte deltog. De bedömde också att samverkan vid utskrivningen fungerade bättre och att pan-

demin i lägre grad försvårade samverkansarbetet. Dessa skillnader var statistiskt signifikanta med 

en medelstor effekt (se bilaga 1, tabell B).  

Detta bekräftas även i det kvalitativa materialet från fritextsvaren och Mötesplatserna där flera 

deltagare berättade att redan etablerade samverkansforum underlättade samverkansarbetet, då det 

genom dessa forum bland annat fanns nätverk, lokala grupper, personliga relationer, tillit och upp-

arbetade kontaktvägar som kunde nyttjas under pandemin. I rapporten diskuteras hur samverkans-

forum som får tid att utvecklas och etableras kan bidra till en stärkt organisatorisk samverkansför-

måga som kan främja samverkansarbetet även utanför de specifika forumen och utanför perioder 

av kris.  
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Nyetablerade kluster i ett massivt informationsflöde  

Pandemin förändrade förutsättningarna för vården och omsorgen radikalt, vilket ställde krav på 

snabba anpassningar till den nya situationen. Nya beslut fattades i snabb takt och nya direktiv, 

riktlinjer och rekommendationer formulerades kontinuerligt. Implementeringen av dessa beslut 

förutsatte ett fungerande informationsflöde från beslutsfattare till chefer och personal ute i verk-

samheterna.  

Enkätresultatet visar att 72 procent av respondenterna bedömde att information från led-

ningen om nya direktiv om utskrivningsprocessen nådde fram till dem i hög eller ganska hög grad. 

Drygt 23 procent svarade att informationen nådde dem i ganska låg grad eller inte alls. Resultatet 

visade dock att det i detta avseende fanns en skillnad mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. 

Slutenvården uppfattade att informationsspridningen fungerade bättre än vad vårdcentralerna, pri-

märvårdsrehab och äldreomsorgen ansåg (se tabell 7).  

När det gällde informationsflödet vid sidan av direktiv om utskrivningsprocessen visar det 

kvalitativa materialet från fritextsvaren och Mötesplatserna att detta upplevdes vara en stor utma-

ning för många. Flera vittnade om svårigheter med återkommande förändringar av riktlinjerna 

kring skyddsutrustning, hygienrutiner, smittspårning, provtagningar med mera. I detta samman-

hang framstod de nyetablerade klustren som en viktig resurs. Klustren hade nyligen startats upp 

när enkäten gick ut i juni 2020, men trots det visar resultatet att de som deltog i dessa kluster ansåg 

att de fungerade påtagligt bra för informationsspridning och för att lösa praktiska problem kopp-

lade till Covid-19. Klustren ansågs även fungera för att hantera andra gemensamma frågor vid sidan 

av Covid-19 (se bilaga 1, tabell A).  

  

Tillbakagång för redan svag SIP  

Enkätresultatet visar att samverkansarbetet bedömdes som relativt välfungerande när det gällde de 

generellt formulerade frågorna. Men när det gällde de mer specifika frågorna om konkreta moment 

och aktiviteter i utskrivningsprocessen (LUS –processen) så visar resultatet på större brister. I syn-

nerhet gällde detta för arbetet med SIP (samordnad individuell plan), där det framkom stora brister. 

SIP hade dessutom försämrats under pandemin, trots att det på många håll fungerade dåligt redan 

innan. Denna bild bekräftas även i fritextsvaren och mötesplatsmaterialet där det framkom att det 

genomfördes mycket få SIP:ar. Flera respondenter menade att de just hade börjat träna på att ge-

nomföra SIP när pandemin slog till. Det fanns en risk att de kommer att vara tillbaka på ruta ett 

när pandemin väl är över. Trots detta framhöll flera respondenter och mötesplatsdeltagare att de 

likväl gjorde en planering för den enskildes bästa, men på andra sätt som inte följde överenskomna 

aktiviteter och processer för SIP.  

I samverkanslagen (SFS 2017:612) och den regionala överenskommelsen som konkretiserar 

denna lag beskrivs SIP som det centrala verktyget för att möjliggöra delaktighet och inflytande för 

patienter och brukare. Rapporten pekar mot att det kommer att krävas en kraftsamling och nya tag 

i arbetet med SIP om detta verktyg ska kunna bidra till ökad delaktighet och ett reellt inflytande 

för de äldre.  

  

Slutenvården hade mer positiv syn på samverkan än övriga aktörer  

Slutenvården gav genomgående en mer positiv bild av hur samverkansarbetet fungerade jämfört 

med vårdcentralerna, primärvårdsrehab och äldreomsorgen. Det gällde alla typer av frågor, från 

frågor om pandemins effekter på samverkansarbetet och information från ledningen till frågor om 
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specifika aktiviteter i LUS-processen och frågor om de äldres trygghet och delaktighet i utskriv-

ningen.  

En möjlig förklaring till detta som diskuteras i rapporten är att slutenvården främst möter 

patienterna på sjukhuset i början av processen och att de därför har en begränsad inblick i vad som 

händer när patienten kommer hem. Eventuella brister tidigt i utskrivningsprocessen kan få konse-

kvenser senare, varför det är tänkbart att äldreomsorgen och andra aktörer som möter patienter 

och brukare i deras vardag i hemmet i högre grad ser effekterna av en bristande samverkan.  

  

Aktörerna fullföljde sina åtagande olika bra i utskrivningsprocessen  

I enkäten undersöks 18 konkreta aktiviteter i LUS-processen. För de flesta av dessa aktiviteter ligger 

huvudansvaret på en enskild vård- och omsorgsaktör, antingen slutenvården, vårdcentralerna eller 

äldreomsorgen. Enkätresultatet synliggör en skiljelinje som hänger samman med vilken aktör som 

ansvarar för respektive aktivitet. De aktiviteter där äldreomsorgen har huvudansvar bedömdes fun-

gera bra av i genomsnitt 67 procent av respondenterna. Slutenvårdens aktiviteter bedömdes fun-

gera bra av i genomsnitt 45 procent, medan vårdcentralens aktiviteter bedömdes fungera bra av i 

genomsnitt 33 procent av respondenterna (se tabell 5).  

Med andra ord indikerar resultatet att äldreomsorgen klarade av sina aktiviteter i LUS-proces-

sen relativt väl, medan slutenvården och framförallt vårdcentralerna inte fullt ut ansågs fullfölja 

sina åtaganden. Rapporten visar att det krävs fortsatt arbete för att stärka LUS-processen. Särskilt 

krävs då att vårdcentralernas roll i utskrivningsprocessen tydliggörs och vidareutvecklas.  

  

Primärvårdsrehab vid sidan av i samverkansarbetet  

En fungerande samverkan är inte bara beroende av att de aktörer som involveras kan arbeta på ett 

bra sätt tillsammans. Det beror också på vilka dessa aktörer är och att ingen viktig part står utanför 

samverkansarbetet. Studien visar dock att primärvårdsrehab hamnade vid sidan av i utskrivnings-

processen. Respondenter från primärvårdsrehab svarade i mycket liten utsträckning att de deltog i 

planeringsprocessen i samband med utskrivningen. Trots att den enskilde bedömdes ha ett rehabi-

literingsbehov eller behov av hjälpmedel involverades primärvårdsrehab långt ifrån alltid vid ut-

skrivningen. Och om de involverades skedde det ofta sent i processen.  

Detta kan påverka utskrivningsprocessens kvalitet på ett negativt sätt. Många äldre personer 

har behov av rehabilitering och hjälpmedel efter sjukhusvistelse och primärvårdsrehab har den 

kompetens som krävs på detta område. Tillgång på hjälpmedel har pekats ut som ett riskområde 

vid vårdövergångar och utskrivningar. Bristande samverkan kan leda till att den äldre inte får sina 

hjälpmedel i tid och att rehabpersonal inte kan ge den äldre träningsprogram eller instruktioner 

som behövs för att kunna använda hjälpmedlen på rätt sätt.  

Primärvårdsrehabs bristande involvering kan delvis förklaras av att de inte är anslutna till IT-

systemet Webcare, där den gemensamma kommunikationen kring utskrivningsprocessen förs. (Be-

slut har dock fattats om att införa ett nytt IT-system i Stockholms län under 2021. Då kommer 

även primärvårdsrehab att anslutas.)  

  

Övergång till digitala möten  

Social distansering och minskade fysiska möten var en tydlig effekt av pandemin. Studien visar att 

möten med de äldre framförallt övergick till telefonmöten och i viss mån till digitala videomöten. 

Möten mellan professionella genomfördes till stor del digitalt.  
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Ökningen av digitala mötesformer var det tydligaste exemplet på hur pandemin stärkte förut-

sättningarna för samverkan. I det kvalitativa materialet beskrevs hur digitala möten innebar ökad 

tillgänglighet, sparade tid och bidrog till snabbare svar från olika aktörer, vilket underlättade ut-

skrivningsprocessen. Det var främst från ett organisatoriskt vård- och omsorgsperspektiv som di-

gitala möten beskrevs som positivt för samverkan, eftersom fördelarna mestadels handlade om 

logistik. Det blev lättare att delta i möten när behovet av tidskrävande resor försvann.  

 

Försvårad delaktighet för de äldre  

Från ett patient- och brukarperspektiv var det dock inte lika tydligt att distansmöten via videoteknik 

eller telefon hade någon fördel framför fysiska möten. I fritextsvaren och mötesplatsmaterialet 

berättade flera deltagare om bristande delaktighet och inflytande för de äldre i samband med ut-

skrivningsplaneringen. Flera menade att distansmöten försvårade kommunikationen med många 

äldre personer. Det fungerande bra i vissa fall, men för en relativt stor grupp äldre ansågs tekniken 

försvåra möjligheten att delta aktivt i planeringen av den egna vården och omsorgen. Exempel på 

svårigheter som nämndes var hörsel- och synnedsättningar och minnesproblematik, men också 

tekniska aspekter som att alla äldre inte hade tillgång till bank-ID, vilket krävdes för att logga in till 

mötet. Dessutom påpekade flera att det är lätt att missa detaljer i personens kroppsspråk och andra 

icke-verbala uttryck när man inte träffas fysiskt. Det blir svårare att få en helhetsuppfattning av 

personens sociala situation, hemsituation och möjliga svårigheter i vardagen.  

  

Fortsatt utveckling av lokal samverkan  

Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra med kunskaper och ge uppslag till diskussioner 

och nya idéer för utveckling av samverkan för flera olika målgrupper. Den kan exempelvis användas 

av beslutsfattare som styr, tilldelar resurser och på andra sätt stödjer samverkan på övergripande 

nivå i regioner och kommuner.  

Rapporten kan även vara ett stöd för de aktörer som ska organisera och leda nya samverkans-

forum, på såväl regional som lokal nivå. En särskild målgrupp i Stockholms län som kommer att 

kunna använda rapporten är de aktörer som får i uppdrag att stödja de vårdcentraler som utses till 

klustersamordnare med ett geografiskt samordningsansvar. Det gäller SLSO (Stockholms läns sjuk-

vårdsområde), men möjligen även andra stödjande funktioner som exempelvis länets FoU-enheter.  

Dessutom kan förstås alla aktörer som är engagerade i att stärka och utveckla samverkan och 

utskrivningsprocessen inom vården och omsorg om äldre finna användbara resultat, perspektiv 

och resonemang i rapporten. Det kan exempelvis gälla deltagare i samverkansforum som Mötes-

platserna, arbetsgrupper kring LUS och SIP och annan lokal samverkan.  
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Inledning  
Den här rapporten handlar om samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg i sam-

band med utskrivning från sjukhus under coronapandemins första våg. Pandemin har varit en svår 

och krävande utmaning för vården och omsorgen, men krisen har också synliggjort styrkor och 

brister kring samverkan och skapat möjligheter till lärande. Med den här rapporten vill vi fånga upp 

erfarenheter och kunskaper från de vård- och omsorgsaktörer som på olika sätt hanterat och till-

sammans vidareutvecklat samverkan under pandemin. Därigenom kan vi lyfta fram värdefulla lär-

domar från den här unika perioden.  

De fyra FoU-enheterna på äldreområdet i Stockholms län2 skickade i juni 2020 ut en gemen-

sam enkät i länet för att undersöka samverkan vid utskrivning under pandemins första våg. I före-

liggande rapport redovisas delar av resultatet från Nestor FoU-centers geografiska område, som är 

tio kommuner i södra länet (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 

Södertälje, Tyresö och Värmdö). I rapporten kompletteras och utvecklas enkätresultatet även med 

material från Nestor FoU centers samverkansforum Mötesplatser för lokal samverkan. Dessa fo-

rum var väl etablerade i de berörda kommunerna långt innan pandemin slog till och de var fortsatt 

aktiva även under pandemin, då träffarna genomfördes som digitala videomöten.  

I detta inledningskapitel redogör vi först för samverkansbegreppet och hur det definieras i 

tidigare forskning. Sedan beskriver vi kort vad tidigare forskning säger om förutsättningarna för att 

lyckas med samverkan. Därefter presenteras lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård (LUS) och hur denna har preciserats i en regional överenskommelse 

mellan Region Stockholm och kommunförbundet Storsthlm som omfattar länets samtliga 26 kom-

muner (Region Stockholm/Storsthlm, 2020). Sedan beskrivs den krisledningsorganisation och de 

samverkanskluster som inrättades i Stockholm för att hantera pandemin. Avslutningsvis redogör 

vi för de sedan tidigare etablerade samverkansforumen Mötesplatser för lokal samverkan. 

 

Begreppet samverkan  
I detta avsnitt ger vi en bakgrund till samverkansbegreppet och definierar hur vi använder det i 

rapporten. Vi skiljer på olika typer av samverkan och relaterar även begreppet till närliggande be-

grepp som samordning och samarbete.  

  

Fragmentering  

Vården och omsorgen om äldre går över organisatoriska gränser. Många äldre har komplexa behov 

som kräver insatser från både slutenvård, primärvård och äldreomsorg. Att det finns brister i sam-

ordning och integrering mellan dessa olika aktörer framkommer med tydlighet i Coronakomission-

ens rapport (SOU 2020:80), men det har varit välkänt även långt före pandemin (Gurner & 

Thorslund, 2003). Bland annat pekar den statliga utredningen Effektiv Vård (SOU 2016:2) på pro-

blemet med en fragmenterad vård och omsorg, där stuprörstänkande leder till splittrad styrning, 

ineffektiva verksamheter, risk för misstag och otrygghet hos både personal, brukare, patienter och 

anhöriga. Särskilt tydlig blir problematiken i övergångarna mellan olika vård- och omsorgsgivare, 

                                                

 
2 Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost 
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exempelvis när patienter med fortsatt vårdbehov skrivs ut från sjukhus och kommer hem med stöd 

av hemtjänst, hemsjukvård och primärvårdsrehab.  

Här kommer samverkan in i bilden. Samverkan presenteras återkommande som en lösning på 

denna problematik. Genom samverkan vill man åstadkomma ökad integrering mellan olika huvud-

män, organisationer och verksamheter för att därigenom motverka en fragmentering av vård- och 

omsorgssystemet. Frågan är vad som menas med samverkan.  

  

Interorganisatorisk och interprofessionell samverkan  

Det finns många definitioner av samverkan, mer eller mindre precisa och detaljerade, men i princip 

handlar alla dessa definitioner om att organisationer, individer eller yrkesgrupper kombinerar sina 

olika resurser för att tillsammans lösa uppgifter de inte kan lösa var och en för sig (Lasker et al., 

2001).  

Samverkan kan delas in i underkategorier utifrån vilken typ av individer eller organisationer 

det är som samverkar. Interorganisatorisk samverkan syftar då på samverkan mellan olika organisat-

ioner medan intraorganisatorisk samverkan syftar på samverkan mellan avdelningar, enheter eller yr-

kesgrupper inom en och samma organisation. Interprofessionell samverkan handlar om samverkan 

mellan olika yrkesgrupper och definieras ofta som en form av intraorganisatorisk samverkan, det 

vill säga som samverkan mellan yrkesgrupper inom en och samma organisation (Karam et al., 2018).  

I många sammanhang görs ingen distinktion mellan dessa begrepp utan de klumpas ihop un-

der begreppet samverkan. Dock, ett skäl till att hålla isär begreppen är att de olika samverkansfor-

merna kräver delvis olika förutsättningar för att lyckas (Karam et al., 2018). Exempelvis behöver 

interorganisatorisk samverkan ofta formaliseras mer. Det blir särskilt viktigt att tydliggöra roller, 

mandat och ansvar när parterna kommer från olika organisationer. Interprofessionell samverkan 

underlättas av att de samverkande parterna finns inom samma organisation och därmed ofta har 

en större närhet till varandra (Karam et al., 2018). Det kan handla om fysisk eller geografisk närhet 

som underlättar kommunikation och utbyte, men det kan även handla om en social och kulturell 

närhet som underlättar de mer informella kontakterna (Knoben & Oerlemans, 2006). Därtill un-

derlättas samverkan inom samma organisation av att de samverkande parterna ingår i samma led-

ningsstruktur. De är underställda en gemensam ledning som kan ta formella beslut och, inte minst, 

avsätta tid och resurser för samverkan.  

 

Samverkan, samordning och samarbete  

Förekomsten eller avsaknaden av en gemensam ledningsstruktur för de samverkande parterna kan 

användas som ingång till en mer precis definition och avgränsning av samverkan, där begreppet 

även kan relateras till närliggande begrepp som samarbete och samordning. Axelsson & Bihari Ax-

elsson (2006, 2013) diskuterar detta med hjälp av en uppdelning mellan vertikal och horisontell 

integrering.  

Vertikal integrering handlar om hierarkisk organisationsstyrning, där högre organisatoriska ni-

våer samordnar lägre nivåer. Beslut tas i ledningen och implementeras i underordnade verksam-

heter. Detta förutsätter att de berörda verksamheterna ingår i en gemensam ledningsstruktur, då 

ledningen behöver ha mandat att ta beslut som är formellt giltiga för de berörda verksamheterna. 

Således kan olika avdelningar, enheter och yrkesgrupper från samma organisation samordnas på 
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detta sätt. Horisontell integrering bygger istället på frivilliga kontakter, utbyte och kommunikation mel-

lan organisationer, individer och yrkesgrupper. Det kan exempelvis handla om nätverk, projekt, 

partnerskap och kluster.  

Axelsson & Bihari Axelsson (2006, 2013) kombinerar dessa två integreringsformer och får då 

fyra typer av integrering: samordning, samverkan, samarbete samt en kategori som i princip är 

avsaknaden av integrering. (Den sistnämnda kategorin diskuterar de i termer av att konkurrenter 

på en marknad kan integreras genom olika kontraktsrelationer, men detta lämnas därhän i denna 

rapport.)  

  
          

      Horisontell integrering    

    

  

Vertikal integrering  

  -  +    

  +  Samordning  

  

Samverkan    

  -  (Ingen integrering)  

  

Samarbete    

            

Figur 1. Horisontell och vertikal integrering. Figur från Axelsson & Bihari Axelsson (2013).  

 

Samordning definieras av hög vertikal integrering och låg horisontell integrering. Det inkluderar 

ingen direkt kommunikation mellan verksamheterna på lägre nivå, men resurser och arbetsinsatser 

koordineras uppifrån genom formella ledningsbeslut, exempelvis genom regler, riktlinjer och stan-

dards. Samordning behöver således inte innebära något gemensamt handlande eller några konkreta 

möten mellan människor från olika verksamheter. Tvärtom kan samordning syfta till att personal 

från olika verksamheter inte ska träffas. Aktiviteter kan samordnas för att de ska göras i rätt ordning 

utan att personal från olika verksamheter går i vägen för varandra.  

Samarbete definieras tvärtom av hög horisontell integrering och låg vertikal integrering. Det 

kännetecknas av frivilliga överenskommelser, ömsesidigt utbyte och lärande mellan berörda verk-

samheter. Det bygger på engagemang och vilja att arbeta tillsammans.  

Samverkan definieras av både hög vertikal och hög horisontell integrering. Det gemensamma 

arbetet baseras på beslut uppifrån som sedan implementeras av berörda verksamheter, men beslu-

ten är tillräckligt öppna för att också ge utrymme för frivilliga överenskommelser och ömsesidigt 

utbyte och lärande.  

 

Statlig styrning för ökad samverkan  
Enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2006) är det mestadels samarbete som förekommer inom 

vård och omsorg, eftersom det i många fall saknas en gemensam ledningsstruktur som kan skapa 

en vertikal integrering.  

Kommuner och regioner är olika huvudmän med olika politisk och organisatorisk ledning. 

Hälso- och sjukvård och socialtjänst styrs dessutom av olika lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen 

respektive Socialtjänstlagen). Emellertid utgör staten en gemensam överordnad ledningsstruktur. 

Därför beror graden av vertikal integrering mellan kommuner och regioner till stor del på graden 

av statlig styrning, vilket bland annat kan ske genom lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och 

nationella riktlinjer.  
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Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är ett exempel på statlig 

styrning mot samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunal äldreomsorg. Därmed är 

arbetet kring utskrivningsprocessen ett exempel på samverkan i enlighet med figur 1 ovan. Det 

finns en vertikal integrering genom samverkanslagen, men det krävs också en horisontell integre-

ring, exempelvis genom gemensamma avtal och överenskommelser, men också genom gemensamt 

utvecklingsarbete, kommunikation, utbyte och lärande mellan chefer och medarbetare från alla in-

volverade organisationer. Därtill förutsätter en fungerande utskrivningsprocess även samarbete 

med patienter, brukare och anhöriga.  

Parterna i den regionala överenskommelsen är överens om att uppföljning ska ske för att ut-

värdera hur samverkan har fungerat sedan lagens inträdande, och om uppsatta mål har nåtts, något 

som ännu inte har skett (Stadsrevisionen, 2021).  

  

Förutsättningar för en fungerande samverkan  

Tidigare forskning visar att det finns en rad faktorer som hindrar och motverkar en fungerande 

samverkan. I detta avsnitt gör vi en övergripande och kortfattad beskrivning av några faktorer som 

återkommer i forskningen. Vi utgår från en uppdelning mellan strukturella och kulturella förutsätt-

ningar för samverkan och beskriver faktorer som visat sig vara viktiga om man vill påverka och 

förändra dessa förutsättningar.  

De strukturella förutsättningarna kan exempelvis bestå av lagar och regler, teknisk infrastruk-

tur och organisationsstrukturer. Bland annat lyfts lagar om sekretess och informationsöverföring 

fram som faktorer som kan försvåra samverkan (Auschra, 2018). Men det är också möjligt att lagar 

kan stödja och underlätta samverkan, vilket är syftet med lagen om samverkan vid utskrivning från 

slutenvården. Vidare kan tekniska system hindra samverkan. Det kan exempelvis handla om att 

olika organisationer använder olika it-system som inte är kompatibla med varandra eller att olika 

verksamheter har digitaliserats i olika grad. Skillnader i organisationsstruktur kan också försvåra 

samverkan (Knoben & Oerlemans, 2006). Det kan handla om att beslutsprocesser ser olika ut i 

olika organisationer, att de kan vara mer eller mindre centralstyrda eller decentraliserade, att de har 

olika rutiner för dokumentation, uppföljning och kontroll eller att de har olika metoder och arbets-

sätt.  

De kulturella förutsättningarna handlar istället om informella sociala regler, vanor och etable-

rade sätt att tänka och agera. Skillnader i organisationskultur, föreställningar, normer och värde-

ringar mellan olika organisationer kan försvåra samverkan (Knoben & Oerlemans, 2006). Det kan 

skapa bristande tillit som gör det svårt att kommunicera. Det kan också försvåra förståelsen för 

varandras uppdrag, metoder och arbetssätt. Därtill kan ojämlika maktrelationer mellan organisat-

ioner hämma en fungerande samverkan. Det kan exempelvis leda till konflikter och att olika verk-

samheter börjar försvara sina egna intressen snarare än att se till det bästa för helheten (Andersson 

et al., 2011).  

På ett plan är de strukturella hindren enklare att hantera än de kulturella, då de ofta kan ned-

monteras genom formella beslut. Det kräver dock att samverkansarbetet prioriteras och stöds av 

de aktörer som har mandat att fatta dessa beslut. Det kan exempelvis handla om att ledningarna i 

berörda organisationer backar upp samverkansarbetet, avsätter tillräckliga resurser och tar de nöd-

vändiga besluten (Danermark, 2015; Åhlfeldt, 2017; Stolp et al., 2017). Bristande tid och resurser 
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är dock ett av de vanligaste hindren för en fungerande samverkan. De flesta har ont om tid att lägga 

på samverkansarbete (Auschra, 2018).  

De kulturella hindren kan inte på samma sätt hanteras genom formella beslut. Det är istället 

viktigt att ägna tid åt att bygga tillitsfulla relationer (Stolp et al., 2017; Karam et al., 2018) och 

etablera en gemensam vision och gemensamma mål för samverkansarbetet (Seaton et al., 2018). 

Det är också viktigt med ett starkt ledarskap som kan skapa engagemang runt de gemensamma 

målen och dessutom inkludera alla deltagare och balansera skilda perspektiv (Stolp et al., 2017; 

Seaton et al., 2018). Det främjar en känsla av delaktighet och att alla perspektiv är viktiga. Flera 

studier lyfter även vikten av tydliga roller, mandat och ansvar i samverkansarbetet (Karam et al., 

2018; Seaton et al., 2018) samt att alla viktiga aktörer involveras i arbetet (Auschra, 2018; Daner-

mark, 2015). Samverkan behöver ofta formaliseras så att förväntningar och åtaganden tydliggörs i 

en gemensam överenskommelse. Risken är annars att samverkansarbetet blir till intet förpliktigande 

(Svensson et al., 2001). Avslutningsvis kan vi även konstatera att man inte ska underskatta betydel-

sen av en fungerande administration runt samverkansarbetet. Det är avgörande att det praktiska 

fungerar, som att skicka inbjudningar, dagordningar, planera och leda möten samt föra minnesan-

teckningar (Berlin, 2016).  

  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård (LUS) 

Den statliga utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) pekade på stora 

förändringsbehov för att få till en effektiv utskrivningsprocess för patienter som vårdats inom den 

slutna vården. Det gällde exempelvis att onödig vistelse på sjukhus skulle minimeras, att den öppna 

vården skulle ta ett större ansvar för planeringen av den enskildes fortsatta insatser efter utskriv-

ning, att den enskildes delaktighet behövde främjas och att den då gällande betalningsansvarslagen 

skulle ersättas.  

I januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård i kraft. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 

personer som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från socialtjänsten, den kom-

munala hälso- och sjukvården eller den öppna vården. Lagens syfte är också att den enskilde så 

snart det är möjligt ska skrivas ut när den behandlande läkaren i slutenvården bedömt att personen 

i fråga är utskrivningsklar (det vill säga inte har behov av slutenvårdens resurser). Tanken är att ett 

snabbare utskrivningsförlopp ska möjliggöras genom stärkt samverkan mellan vård- och omsorgs-

givarna. I processen får den öppna vården ett utökat ansvar för samordning och genomförande 

och patienten får en fast vårdkontakt på sin vårdcentral eller husläkarmottagning. Den fasta vård-

kontakten ansvarar bland annat för att kalla till en samordnad individuell planering som i sin tur 

utmynnar i att den enskilde får en samordnad individuell plan (SIP).  

Den nya samverkanslagen beskriver en relativt detaljerad planeringsprocess inför och under 

utskrivningen. I Stockholms län utarbetades en regional överenskommelse om utveckling av sam-

verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för att möta den nya lagens krav och intent-

ioner. Arbetet gjordes i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm 

och Storsthlm, som är ett förbund för länets 26 kommuner. Överenskommelsen innehåller riktlin-

jer för hur ansvarsfördelningen i processen ska se ut. Processen beskrivs i följande åtta steg:  
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1. Skicka inskrivningsmeddelande  

2. Utse fast vårdkontakt  

3. Planera inför utskrivning  

4. Kalla till SIP  

5. Meddela om utskrivningsklar  

6. Informera vid utskrivning  

7. Upprätta eller uppdatera SIP  

8. Följa upp och avsluta SIP  

 

Från och med november 2018 kunde de olika verksamheterna i Stockholms län arbeta fullt ut enligt 

den regionala överenskommelsen. Dessförinnan arbetade Region Stockholm med att anpassa det 

gemensamma informationssystemet Webcare till den nya processen för utskrivning.  

För att utskrivningsprocessen ska fungera som tänkt och varje enskild person ska få en trygg 

och säker hemgång, är det viktigt att alla involverade aktörer kan kommunicera och delge varandra 

information på ett effektivt sätt. Varje aktör planerar för sig men har ett ansvar att kommunicera 

och dela information i Webcare. För de aktörer som inte har tillgång till Webcare (exempelvis 

primärvårdsrehab och hemtjänst) måste kommunikation dock ske på annat sätt.  

  

Krisledningsorganisation under coronapandemin  

Coronapandemin ledde till att Region Stockholm gick in i stabsläge den 7 februari 2020, vilket 

innebar att en regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) infördes. Från början av mars arbetade 

RSSL i förstärkningsläge, för att därigenom stärka arbetet med att koordinera vårdkapaciteten, för-

dela skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial, säkra tillgång till läkemedel och samordna 

kommunikationen inom hela vårdsystemet och till invånarna (Region Stockholm, 2020a). Ett sty-

rande regelverk togs fram för patientflöden mellan vårdgivare inom regionen och den kommunala 

hälso- och sjukvården. Regelverket skulle säkerställa att flöden mellan vård- och omsorgsaktörerna 

fungerade (Region Stockholm, 2020b).  

För att koordinera arbetet bildades även en lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) på samtliga 

akutsjukhus i regionen och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fick uppdrag att organisera 

en krisledningsorganisation för hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen, oberoende av huvud-

man. Till detta upprättades också lokala, geografiskt indelade kluster, där verksamhetschefer från 

vårdcentraler samverkade med varandra samt med chefer från den avancerade sjukvården i hemmet 

(ASIH), geriatriken och representanter från den kommunala vården och omsorgen, exempelvis 

socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Regelbundna informationsmöten ge-

nomfördes via digitala videotjänster. Inledningsvis hölls dessa möten minst två gånger per vecka 

men efterhand glesades de ut till en gång per vecka. 

De organisatoriska förändringar som gjordes för att möta pandemins konsekvenser innebar 

att aktörer utanför akutsjukhusen fick ta ansvar för ett större antal patienter och för fler patienter 

med omfattande vårdbehov. Att inte kunna mötas fysiskt innebar också en stor förändring i ar-

betssättet. Detta fick givetvis konsekvenser för den ordinarie vården och omsorgen, exempelvis 

för samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS). Frågan är hur dessa konsekvenser såg ut. 

Hur fungerade samverkan i utskrivningsprocessen under pandemin och vilka lärdomar kan vi ta 

med oss för framtiden?  
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För att undersöka detta gick de fyra FoU-enheterna på äldreområdet i Stockholms län samman 

och gjorde en gemensam enkätstudie under juni 2020, som omfattade samtliga 26 kommuner i 

länet. I föreliggande rapport redovisas resultatet från de tio kommunerna i södra länet, vilka utgör 

Nestor FoU-centers geografiska område (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäs-

hamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö). I rapporten kompletteras enkäten även med ytter-

ligare data från samverkansmöten som genomfördes under våren inom ramen för Nestors forum 

Mötesplatser för lokal samverkan.  

  

Mötesplatser för lokal samverkan  

Sedan 2015 organiserar och driver Nestor FoU-center fyra så kallade Mötesplatser för lokal sam-

verkan. Det är fyra samverkansarenor som samlar representanter från slutenvård (främst geriatriska 

enheter), äldreomsorg, vårdcentraler och primärvårdsrehab i tio kommuner i södra länet. Delta-

garna har i regel ett chefs- eller ledningsansvar på mellannivå i sina respektive organisationer. Totalt 

omfattade Mötesplatserna ungefär 80 personer under våren 2020.  

Syftet med Mötesplatserna är att stärka samverkan och minska glappen mellan de olika vård- 

och omsorgsaktörerna, för att därigenom främja en mer sammanhållen vård och omsorg för de 

äldre. Detta görs genom att organisera återkommande möten, öka deltagarnas kunskap om varand-

ras verksamheter, skapa tillit och förståelse, dela erfarenheter och idéer, samt initiera lokala sam-

verkansprojekt utifrån gemensamma behov. Nestor fungerar som en sammanhållande part i dessa 

arenor, en så kallad intermediär organisation (Åhlfeldt, 2018; Hallberg et al., i manuskript).  

Mötesplatserna bygger på frivilligt engagemang, där deltagarna och Nestor gemensamt skapat 

en modell för att fånga relevanta samverkansområden och arbetssätt för att utveckla samverkan. 

Nestors engagemang baseras på årliga uppdrag från Nestors styrgrupp, som inkluderar ledningsre-

presentanter från regionen och de tio kommunerna. Mötesplatserna kan beskrivas som en delvis 

formaliserad struktur, som dock inte är permanentad genom formella beslut och långsiktig finan-

siering. Mötesplatsstrukturen utgörs bland annat av en övergripande vision och gemensamt syfte, 

en geografisk uppdelning i fyra mötesplatser som knyts ihop av FoU-enheten, en idé om potentiella 

deltagare och uppdaterade deltagarlistor, en etablerad mötesform, inklusive tydligt ansvar för in-

bjudningar, mötesplanering och dokumentation, samt en struktur för lokala utvecklingsprojekt som 

initieras inom Mötesplatserna (Åhlfeldt, 2018; Björkman, under tryckning). 

 

Syfte och frågeställningar  

Med den här studien vill vi fånga upp erfarenheter och synpunkter från de aktörer som på olika 

sätt hanterat och anpassat samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg under coro-

napandemins första våg. Syftet är att därigenom bidra med kunskap från den här unika perioden 

och ge stöd för stärkt lokal samverkan och framtida utvecklingsarbete. Följande frågeställningar 

besvaras i rapporten: 

 

1. Hur har samverkan i utskrivningsprocessen fungerat mellan slutenvård, vårdcentraler, 

äldreomsorg och primärvårdsrehab under pandemin? Hur har samverkansarbetet föränd-

rats jämfört med innan pandemin?  

2. Hur har moment och aktiviteter i LUS-processen fungerat under pandemin och hur har 

detta arbete förändrats jämfört med innan pandemin?  
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3. Hur uppfattar verksamheterna att de genom samverkan i utskrivningsprocessen lyckats 

möta patienter/brukares behov, göra dem delaktiga och skapa trygghet?  

4. I vilken grad har redan befintliga samverkansforum samt nyetablerade kluster använts un-

der pandemin? Har deltagande i dessa forum något samband med verksamheternas för-

måga att samverka under krisen?  
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Metod  
Studien bygger på två datamaterial. Det ena är en webbenkät som besvarades av 60 personer som 

på olika sätt var involverade i samverkan kring äldre patienter som skrivs ut från slutenvården 

(svarsfrekvens 48 %). Det andra är fyra dokumenterade möten inom ramen för Nestor FoU-cen-

ters Mötesplatser för lokal samverkan, som är fyra geografiskt indelade samverkansforum i södra 

länet.  

Nedan redogörs för dessa två datamaterial. Först beskrivs enkätstudien, dess frågor och svars-

alternativ, hur urvalet såg ut, vilka som svarat samt hur materialet har analyserats. Sedan beskrivs 

materialet från Mötesplatser för lokal samverkan, vilka frågor som togs upp och hur mötena doku-

menterades. Slutligen beskrivs hur de två datamaterialen relateras till varandra och integreras i ana-

lysen.  

 

Enkäten 

Enkätstudien planerades och genomfördes gemensamt av de fyra FoU-enheterna inom äldreom-

rådet i Stockholms län (Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost). FoU-en-

heterna är geografiskt indelade och ansvarade för att distribuera enkäten inom sina respektive om-

råden. Sammantaget gick enkäten ut till samtliga kommuner i Stockholms län, men i denna rapport 

riktas fokus mot de tio kommuner i södra länet som ingår i Nestors verksamhetsområde. Dessa är 

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och 

Värmdö.  

Enkäten var öppen under juni 2020 och syftade till att inhämta information om deltagarnas 

erfarenheter av hur samverkan kring äldre personer i behov av samordnade insatser fungerade un-

der perioden april–maj, det vill säga under coronapandemins första våg.  

  

Enkätens utformning 

Enkätfrågorna handlade om samverkan mellan aktörer inom slutenvård, primärvård och äldre-

omsorg, framförallt relaterat till utskrivningsprocessen, men några frågor handlade också om sam-

verkan mer generellt. Enkäten innehöll 54 strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, fyra 

öppna fritextfrågor, samt tre bakgrundsfrågor om respondentens kommun, verksamhet och funkt-

ion (se bilaga 1).  

En inledande fråga handlade om huruvida respondenten ingick i något återkommande forum 

för samverkan mellan kommun och region. En följdfråga var om detta forum i så fall var aktivt 

även under pandemin. Därtill fanns en fråga om huruvida respondenten deltagit i de nyinrättade 

kluster som etablerats under pandemin samt tre följdfrågor om hur detta kluster fungerade.  

Enkäten innehöll åtta mer generella frågor om samverkan. De handlade om olika aspekter av 

hur samverkansprocessen fungerade under pandemin och hur de samverkande aktörerna lyckades 

möta patienternas/brukarnas behov och skapa delaktighet och trygghet vid utskrivning från sjuk-

hus. Dessa åtta frågor besvarades på en fyrgradig skala (1 = stämmer mycket bra, 2 = stämmer bra, 

3 = stämmer dåligt, 4 = stämmer mycket dåligt).3 

                                                

 
3 Följande skalor förekom också: 1 = i hög grad, 2 = i ganska hög grad, 3 = i ganska låg grad, 4 = inte alls, samt  
1 = alltid, 2 = ofta, 3 = ibland, 4 = aldrig. 
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Enkäten innehöll även 18 mer specifika frågor om hur väl utskrivningsprocessen enligt lagen 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fungerade (LUS-processen). Dessa 

frågor strukturerades i fem övergripande moment eller steg i utskrivningsprocessen: (1) inskrivning, 

(2) planering inför utskrivning, (3) utskrivningsklar, (4) information till patienten i samband med 

utskrivning samt (5) samordnad individuell plan (SIP). Frågor besvarades på en tregradig skala (1 

= bra, 2 = varken bra eller dåligt, 3 = inte så bra), men i resultatredovisningen slogs de två senare 

svarsalternativen samman till en gemensam kategori som benämns ”mindre bra”. 

Till samtliga av dessa 18 frågor fanns även frågor om hur delaktiviteterna fungerade jämfört 

med innan pandemin. Dessa frågor besvarades på en tregradig skala (1 = bättre, 2 = oförändrat, 3 

= sämre). 

 Därtill innehöll enkäten två frågor om kommunikation, mötesformer och teknik. Den ena 

handlade om användning av olika mötesformer, som fysiska möten, videomöten och telefonmöten. 

Den andra handlade om huruvida någon kommunikationsteknik ökat i användning under pande-

min, exempelvis Webcare, video, telefon eller fax. 

Slutligen innehöll enkäten fyra öppna frågor. Dessa frågor och hur de hanterats beskrivs mer 

ingående nedan. 

 

Urval och svarande  

Enkäten skickades ut till en lista med 130 personer under juni 2020. Tre påminnelser skickades. 

Listan sammanställdes utifrån deltagarlistor i samverkansforum och arbetsgrupper som Nestor 

FoU-center hade upparbetade kontakter med. De flesta tillhörde de Mötesplatser för lokal samver-

kan som Nestor organiserar, men enkäten skickades även till en styrgrupp kallad “Vård i samver-

kan” i Nacka, en arbetsgrupp för en lokal överenskommelse om utskrivning från slutenvård i Sö-

dertälje, Salem och Nykvarn samt till arbetsgrupper som planerade workshops om utskrivnings-

processen i Huddinge, Haninge och Botkyrka. Mötesplatsernas deltagarlistor innehöll personer 

som deltagit i Mötesplatserna regelbundet under lång tid, men också personer som bara deltagit vid 

något enstaka tillfälle.  

Fyra mail ”studsade” och en person svarade att hon fått samma enkät från Äldrecentrum och 

redan svarat. Det innebär att 125 personer hade möjlighet att besvara enkäten. Av dessa svarade 

60 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent.  

De personer som svarade representerar alla tio kommuner i södra länet (se tabell 1). Det fanns 

ingen allvarlig snedvridning i bortfallet när det gällde kommunrepresentationen. Det inkom dock 

få svar från Nykvarn (20 % svarsfrekvens) och andelen svar från Botkyrka var också något lägre 

än genomsnittet (35 % svarsfrekvens).  
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Tabell 1. Respondenternas kommuntillhörighet  

  

Kommun  

  

Antal  

  

Andel (%)  

Botkyrka  6  10,0  

Haninge  12  20,0  

Huddinge  7  11,7  

Nacka  5  8,3  

Nykvarn  1  1,7  

Nynäshamn  3  5,0  

Salem  3  5,0  

Södertälje 15  25,0  

Tyresö  4  6,7  

Värmdö  4  6,7  

Totalt  60  100  

 

Vidare arbetade majoriteten av de svarande på myndighetssidan inom äldreomsorgen eller på vård-

centraler (se tabell 2) och majoriteten hade en chefs- eller ledningsfunktion (se tabell 3). Det fanns 

en viss snedvridning i bortfallet då svarsfrekvensen var låg för äldreomsorgens utförare (13%).4 

Svarsfrekvensen var även låg för vissa yrkesgrupper som distriktssköterskor/sjuksköterskor (19 %) 

och fysioterapeuter/ arbetsterapeuter (0 %). För de senare skickades fyra enkäter ut utan att något 

svar kom in.  

  

Tabell 2. Respondenternas verksamheter  

  

Verksamhet  

  

Antal  

  

Andel (%)  

Geriatrisk slutenvård  8  13,3  

Somatisk slutenvård  2  3,3  

Husläkarmottagning/vårdcentral  18  30,0  

Primärvårdsrehabilitering  9  15,0  

Äldreomsorg, myndighet  21  35,0  

Äldreomsorg, utförare  2  3,3  

Totalt  60  100  

  

I resultatredovisningen har verksamheterna i tabell 2 delats in i fyra kategorier: slutenvård, vård-

central, äldreomsorg och primärvårdsrehab. Det betyder att geriatrisk och somatisk slutenvård har 

slagits ihop till en kategori och att äldreomsorgens myndighetssida och utförarsida har slagits ihop 

till en kategori. Primärvårdsrehab har dock inte lagts ihop med vårdcentraler till en primärvårdska-

tegori utan redovisas för sig. Detta för att primärvårdsrehab skiljer sig från övriga verksamheter, 

exempelvis genom att inte vara anslutna till informationssystemet Webcare. I och med att de inte 

har tillgång till Webcare är de inte heller involverade i utskrivningsprocessen på samma sätt och 

har inte möjlighet att svara lika detaljerat på frågorna.  

  
  

                                                

 
4 Enkäten skickades till 15 personer i kommunernas utförarverksamheter. Två chefer från utförarsidan svarade. 
Därtill svarade tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) som dock vanligtvis är anställda på myndighetssidan. I 
tabell 2 räknas MAS till “Äldreomsorg, myndighet”. 



22 

Tabell 3. Respondenternas funktioner/yrkesroller  

  

Funktion  

  

Antal  

  

Andel (%)  

Chef (ledningsfunktion)  37  61,7  

Samordnare/koordinator  8  13,3  

Distriktssköterska/sjuksköterska  3  5,0  

Biståndshandläggare  5  8,3  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  3  5,0  

Annan*  4  6,7  

Totalt  60  100  

* Gruppledare, överläkare, utskrivningsteamet, projektledare.  

  

Svarande på enkätfrågor om moment i LUS-processen  

En del av enkäten handlade om planeringsprocessen inför och under utskrivning från sjukhus 

(LUS-processen). Den innehöll detaljerade frågor om moment och delaktiviteter i utskrivningspro-

cessen. Av de 60 personer som svarade på enkäten var det 45 (75 %) som uppgav att de deltog i 

utskrivningsprocessen och därför kunde besvara denna del av enkäten. Antal svar från primär-

vårdsrehab var lågt i denna del av enkäten, då bara två personer därifrån uppgav att de deltog i 

utskrivningsprocessen.  

  

Variabel: kvalitet för patienter och brukare  

Enkäten innehöll tre frågor som mätte olika aspekter av kvalitet för patienter och brukare. Det 

handlade om hur väl de samverkande aktörerna bedömde att de lyckades: (a) möta patienter-

nas/brukarnas behov och problem, (b) göra patienterna/brukarna delaktiga i planeringen av vården 

och omsorgen vid utskrivning från slutenvården samt (c) skapa en trygg och säker hemgång från 

sjukhus. I några statistiska tester (se bilaga 1, tabell B och C) slogs dessa tre frågor ihop till en 

gemensam variabel, som beräknats som medelvärdet av de ingående frågorna.  

Reliabilitetsmåttet Cronbach’s alfa (α) användes för att testa om frågorna var lämpliga att slå 

ihop. Ett vanligt gränsvärde är α > .70 (Field, 2009). Måttet visade att de tre frågorna hängde sam-

man (α = .869), vilket indikerar att de mäter ett gemensamt fenomen och kan slås ihop till en 

variabel.  

  

Statistiska metoder  

Svaren på de åtta mer generella enkätfrågorna redovisas som medelvärden uppdelat på slutenvård, 

vårdcentraler, äldreomsorg och primärvårdsrehab. Även standardavvikelser (SD) redovisas, vilket 

visar hur stor spridning det är mellan respondenternas svar. En liten standardavvikelse visar att 

respondenternas svar ligger samlade nära medelvärdet och en större standardavvikelse visar att 

svaren är mer utspridda. 

Materialet har även analyserats med oberoende envägs ANOVA, chi-två-test och t-test. Nor-

malfördelning kontrollerades mot etablerade gränsvärden för snedfördelning (skewness) och top-

pighet (kurtosis).5 De åtta mer generella frågorna om samverkansprocessen (som mättes med fyr-

gradiga skalor) klarade dessa gränsvärden. 

                                                

 
5 De gränsvärden som användes var ± 1 för snedfördelning och ± 3 för toppighet. 
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Oberoende envägs ANOVA användes för att testa om det fanns signifikanta skillnader i sva-

ren från slutenvård, vårdcentraler, äldreomsorg och primärvårdsrehab. När det gällde frågorna om 

LUS-processen beräknades inga medelvärden och skillnader mellan aktörerna testades med Chi-

två-test. I dessa analyser inkluderades inte primärvårdsrehab då denna kategori hade för få sva-

rande.  

T-tester användes för att analysera eventuella samband mellan deltagande i samverkansforum 

och hur väl samverkansarbetet bedömdes fungera under pandemin. Gruppen som deltog i ett tidi-

gare etablerat samverkansforum jämfördes med gruppen som inte deltog i ett sådant forum. Mot-

svarande tester gjordes även för deltagande i de kluster som skapades under pandemin.  

I samtliga tester används en signifikansnivå på 5 procent (p < .05). Eftersom studien är relativt 

liten måste ett samband vara ganska starkt och tydligt för att det ska falla ut som signifikant. 

 

Det kvalitativa materialet 

I studien används två kvalitativa datamaterial: fritextsvaren från enkätens öppna frågor och de do-

kumenterade mötena i Nestor FoU-centers Mötesplatser för lokal samverkan. Här beskrivs dessa 

material och hur de använts i analysen för att komplettera det kvantitativa enkätmaterialet. 

 

Fritextsvar från öppna frågor  

I enkäten fanns fyra öppna frågor om samverkan i stort under coronapandemin. Den första hand-

lade om vilka som var de största förändringarna som gjorts för att hantera situationen under pan-

demin. Den andra rörde om det fanns något i samverkansarbetet som fungerat extra bra och den 

tredje rörde om det var något som fungerat sämre eller varit extra svårt. Avslutningsvis ställdes en 

fråga som öppnade för övriga kommentarer och tillägg.  

  

Dokumenterade möten inom Mötesplatser för lokal samverkan  

Mötesplatserna för lokal samverkan var etablerade i länets tio södra kommuner flera år innan co-

ronapandemin slog till. På grund av pandemin beslutades att Mötesplatsernas träffar för våren 2020 

skulle genomföras som digitala videomöten. Fyra möten (ett per mötesplats) genomfördes under 

maj månad och totalt deltog ungefär 50 personer vid dessa möten. Dessa möten dokumenterades 

av två personer från Nestor. Minnesanteckningarna är omfattande och relativt detaljerade.  

De frågor som diskuterades på mötena handlade om hur läget såg ut i de olika verksamheterna, 

hur samverkan fungerade under pandemin, om något fungerat särskilt bra eller varit svårt, samt om 

verksamheterna hittat nya samverkansformer och arbetssätt värda att behålla även efter pandemin. 

En annan fråga handlade om hur den stora mängden information hanterades under våren. Därtill 

lyftes frågan om deltagarna ville fortsätta träffas i Mötesplatserna under hösten.  

 

Analys av fritextsvar och mötesanteckningar 

Fritextsvaren och mötesplatsmaterialet har använts för att berika, komplettera och nyansera de 

kvantitativa resultaten. Fritextsvaren har sammanställts och sorterats utifrån om de kommer från 

slutenvården, vårdcentralerna, äldreomsorgen eller primärvårdsrehab. Därefter har svaren katego-

riserats utifrån de övergripande teman som enkäten i övrigt bygger på, som etablerade forum och 

kluster, aktiviteter i LUS-processen och SIP, delaktighet för äldre, distansmöten och digital teknik, 

informationsflöden och pandemins påverkan på samverkan. Anteckningarna från Mötesplatserna 
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lästes igenom och i likhet med fritextsvaren sorterades uttalanden utifrån om de kom från sluten-

vården, vårdcentralerna, äldreomsorgen eller primärvårdsrehab. Materialet kategoriserades sedan i 

ovan nämnda teman plus ytterligare teman som växte fram ur materialet, som gemensamma mål, 

nya samverkansformer och informellt samarbete i vardagen. Även andra teman med fokus på or-

ganisation, bemanning, sjukdom bland personalen, arbetsmiljöfrågor lyftes under träffarna, men de 

faller utanför innehållet i denna rapport. 

Fritextsvaren och mötesanteckningarna har sedan jämförts med de kvantitativa resultaten och 

analyserats utifrån om de bekräftar, motsäger eller nyanserar detta. Det kvalitativa materialet bidrar 

med konkreta berättelser, händelser och nyanser. Särskilt mötesanteckningarna ger ett rikt material, 

som har använts för att identifiera faktorer och förutsättningar som kan förklara eller fördjupa de 

resultat, samband och skillnader som visar sig i det kvantitativa materialet. 

Citat från fritextsvaren används för att exemplifiera och illustrera mönster och teman. I dessa 

citat har vissa justeringar gjorts för att de ska blir språkligt och grammatiskt korrekta. Vi använder 

även citat från mötesanteckningarna. Dessa anteckningar är detaljerade, men likväl är det i dessa 

fall inte alltid exakta citat av vad deltagarna sade ordagrant. Vår bedömning är dock att citaten 

speglar innehållet i det som sades på ett bra sätt. 
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Resultat - enkätsvar 

I detta kapitel redovisas resultatet från enkäten och de fyra möten som genomfördes inom ramen 

för Mötesplatser för lokal samverkan. Löpande i texten hänvisas till mer detaljerade tabeller och 

statistiska beräkningar i bilaga 1 och 2. Kapitlet består av följande sex delar.  

(1) Inledningsvis redovisas respondenternas delaktighet i olika samverkansforum mellan reg-

ion och kommun. Det handlar både om forum som etablerades innan coronapandemin och om de 

nya kluster som inrättades under pandemin. (2) Sedan följer ett avsnitt om en rad konkreta aktivi-

teter i planeringsprocessen kring utskrivning från slutenvård (LUS-processen) och hur dessa akti-

viteter fungerade och förändrades under pandemin. (3) I det tredje avsnittet redovisas hur samver-

kansprocessen bedömdes fungera på en mer övergripande nivå. Det handlar då om mer generella 

frågor om utskrivningsprocessen kring individen, informationsdelning, involvering av primärvårds-

rehab och pandemins konsekvenser för samverkansarbetet. (4) Därefter följer ett avsnitt om sam-

verkansarbetets utfall för målgruppen. I detta avsnitt presenteras resultat från frågor om kvalitet 

för patienter och brukare. (5) Sedan redovisas en analys av eventuella samband mellan deltagande 

i samverkansforum och hur väl samverkansarbetet bedömdes fungera under pandemin. (6) I den 

sjätte och avslutande delen presenteras det kvalitativa materialet från enkätens fritextfrågor och de 

möten som genomfördes inom Mötesplatser för lokal samverkan under våren.  

  

Forum för samverkan  

En effektiv samverkan förutsätter någon form av forum där berörda aktörer kan mötas och utbyta 

erfarenheter (Danermark, 2015). I enkätstudien undersöktes graden av delaktighet i såväl tidigare 

etablerade samverkansforum som nyetablerade kluster.  

En klar majoritet av respondenterna, 55 av 60 (92 %), svarade att de innan coronapandemin 

ingick i ett återkommande forum för samverkan mellan kommun och region. Av dessa svarade 28 

(47 %) att detta forum var fortsatt aktivt även under pandemin. Därtill svarade en dryg tredjedel, 

23 av 60 (38 %), att de deltog i ett av de nyinrättade kluster som skapades under pandemin (se 

tabell 4). Några personer uppgav även att de deltog i både ett tidigare etablerat forum och ett ny-

inrättat kluster. Sammantaget deltog två tredjedelar, 40 av 60 (67 %), i någon av dessa två typer av 

samverkansforum.  

I tolkningen av enkätsvaren är det svårt att definitivt avgöra vad olika respondenter menade 

med att tidigare samverkansforum var fortsatt aktiva. Vi har valt att inte tolka detta som en fråga 

om dessa forums faktiska aktivitet, eftersom ett forum kan ha varit aktivt utan att respondenten 

kände till det. Vi tolkar det istället som en fråga om huruvida den enskilde respondenten själv var 

fortsatt aktiv i forumet eller inte.  
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Tabell 4. Aktivitet i tidigare etablerade samverkansforum och  

nyinrättade kluster under pandemins första våg.  

  
Tidigare etablerat  

samverkansforum 
Nyinrättat kluster  

Ja, deltog 28 (46,7%)  23 (38,3%)  

Nej, deltog inte  26 (43,3%)  33 (55,0%)  

Vet ej  6 (10,0%)  4 (6,7%)  

Totalt  60  60  

 

De personer som uppgav att de deltog i ett nyinrättat kluster svarade även på tre följdfrågor om 

hur dessa fungerade. Resultatet indikerar att klustren fungerade påtagligt väl (se bilaga 1, tabell A). 

De fungerade bra för informationsspridning under coronapandemin och för att lösa praktiska pro-

blem kopplade till Covid-19. Enligt de svarande fungerade klustren även bra för att samverka kring 

andra gemensamma frågor vid sidan av Covid-19. I genomsnitt var det dock något mer negativa 

svar och större spridning på svaren när det gällde denna typ av bredare samverkansfrågor. 

 

Konkreta aktiviteter i utskrivningsprocessen  

Detta avsnitt handlar om konkreta aktiviteter som ingår i planeringsprocessen utifrån lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). I enkäten berörs totalt 18 aktivi-

teter som delats in i fem övergripande processteg som kallas moment. Dessa moment var (1) in-

skrivning, (2) planering inför utskrivning, (3) utskrivningsklar, (4) information till patienten i sam-

band med utskrivning samt (5) samordnad individuell plan (SIP).  

Aktiviteterna i de fyra första momenten kan delas upp mellan slutenvården, vårdcentralerna 

och äldreomsorgen. Dessa aktiviteter samordnas, men ansvaret för att genomföra aktiviteterna lig-

ger på olika aktörer. Däremot är SIP-momentet i huvudsak ett gemensamt ansvar, där intentionen 

är att aktiviteterna i fråga ska utföras tillsammans i samverkan. Att kalla till SIP-möte är dock vård-

centralens ansvar i sin roll som fast vårdkontakt.  

Inledningsvis kan konstateras att resultatet visar en variation mellan hur väl de olika momen-

ten och aktiviteterna bedömdes fungera (se bilaga 2, tabell A–R). Sammantaget skattades inskriv-

ningsmomentet som mest välfungerande, medan momenten planering inför utskrivning, utskriv-

ningsklar och information vid utskrivning fungerade något sämre. SIP-momentet stack dock ut då 

det fungerade betydligt sämre än övriga moment.  

Emellertid, vid sidan av SIP, var det inte mellan de fem momenten som den stora variationen 

återfanns. Istället synliggör enkätresultatet en skiljelinje som hänger samman med vilken vård- och 

omsorgsaktör som ansvarade för respektive aktivitet. De aktiviteter där äldreomsorgen hade hu-

vudansvar bedömdes fungera bra av i genomsnitt 67 procent av respondenterna. Slutenvårdens 

aktiviteter bedömdes fungera bra av i genomsnitt 45 procent medan vårdcentralens aktiviteter be-

dömdes fungera bra av i genomsnitt 33 procent av respondenterna (se tabell 5). Med andra ord 

indikerar resultatet att äldreomsorgen klarade av sina aktiviteter i LUS-processen relativt väl, medan 

slutenvården och framförallt vårdcentralerna inte fullt ut fullföljde sina åtaganden.  
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Tabell 5. Andel (procent) av respondenterna som bedömde att slutenvårdens,  
vårdcentralernas och äldreomsorgens aktiviteter i LUS-momenten fungerade bra.  

* Medelvärde för två delaktiviteter (se bilaga 2).  

** SIP inkluderas inte i tabellen då det är ett delat ansvar för samtliga aktörer och därför inte kan 

redovisas på detta sätt.  

SIP bestod av fyra aktiviteter som bedömdes fungera bra av i genomsnitt 13 procent av respon-

denterna.  

  

Det fanns även en skillnad mellan hur de olika vård- och omsorgsaktörerna bedömde att aktivite-

terna i LUS-processen fungerade. Generellt var det den aktör som ansvarade för aktiviteten i fråga 

som gav den mest positiva bilden av hur denna aktivitet fungerade, medan övriga aktörer gav en 

mer negativ bild. I synnerhet var det slutenvården och primärvården som såg mest positivt på sina 

egna aktiviteter medan äldreomsorgens aktiviteter beskrevs på ungefär samma sätt av alla aktörer 

(se bilaga 2, tabell A–O). Exempelvis var slutenvården mer positiva än äldreomsorgen när det gällde 

hur bra det fungerade för sjukhuset att skriva in sin bedömning av patientens funktionsförmåga 

och medicinska behov i Webcare. Detsamma gällde sjukhusets uppdatering av utskrivningsdatum 

i Webcare och huruvida sjukhuset skrev in en plan för hemgång i Webcare. På motsvarande sätt 

var vårdcentralerna mer positiva än äldreomsorgen när det gällde den fasta vårdkontaktens kontroll 

av eventuella hjälpmedel i hemmet, samt hur väl det fungerade för den fasta vårdkontakten att 

kvittera meddelandet om att patienten var utskrivningsklar. Vårdcentralerna var också mer positiva 

till hur det fungerade för den fasta vårdkontakten att kalla till SIP.  

Slutligen, i enkäten ställdes även frågor om hur de olika aktiviteterna i LUS-processen funge-

rade under pandemin jämfört med innan. Resultatet visar att de fyra första momenten (inskrivning, 

planering inför utskrivning, utskrivningsklar och information till patienter vid utskrivning) i stort 

sett beskrevs som oförändrade under pandemin (se bilaga 2, tabell S). Detsamma gällde dock inte 

för SIP-momentet. Enkätsvaren visar tydligt att SIP bedömdes fungera sämre under pandemin 

jämfört med innan (se bilaga 2, tabell S).  

  

Samverkan i utskrivningsprocessen  

I det här avsnittet redovisas hur samverkansprocessen bedömdes fungera på en något mer övergri-

pande nivå. Det handlar således inte om enskilda aktiviteter och moment i LUS-processen. Istället 

redovisas mer generella frågor om utskrivningsprocessen kring individen, informationsdelning, in-

volvering av primärvårdsrehab och coronapandemins konsekvenser för samverkansarbetet.  

 

LUS-moment**  Slutenvårdens  

aktiviteter  
Vårdcentralernas  

aktiviteter  
Äldreomsorgens  

aktiviteter  

  
Inskrivning  58*  36  69  

Planering inför utskrivning  39*  31  69  

Utskrivningsklar  46*  33*  62  

Utskrivning (info till patienter)  38  -  -  

Totalt  45  33  67  
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Samverkan kring individen  

Samverkanslagens mål om ett snabbare utskrivningsförlopp och kortare vistelse på sjukhus ska 

möjliggöras genom en mer effektiv samverkan mellan alla berörda vård- och omsorgsaktörer. Un-

der coronapandemin när vården var så hårt belastad blev det särskilt viktigt att utskrivningsklara 

patienter snabbt och smidigt kunde skrivas ut och komma hem från sjukhusen.  

På en övergripande fråga om upplevelsen av hur samverkan i utskrivningsprocessen fungerade 

svarade 65 procent att det fungerade “ganska bra” och 20 procent att det fungerade “mycket bra”. 

Tabell 6 visar dock att det fanns skillnader mellan de fyra vård- och omsorgsaktörernas syn på 

detta. Slutenvården gav en mer positiv bild av hur samverkan fungerade än övriga aktörer. Äldre-

omsorgen och i synnerhet primärvårdsrehab gav en mer negativ bild av detta.  

Skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant. Det var skillnaden mellan slutenvården 

och äldreomsorgen samt skillnaden mellan slutenvården och primärvårdsrehab som var signifi-

kanta (se bilaga 1).  

  

Tabell 6. Hur upplever du att samverkan i utskrivningsprocessen 

kring individen fungerat under coronapandemin?  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,50  10  ,527  
Vårdcentral  1,89  18  ,471  
Äldreomsorg  2,05  22  ,653  
Primärvårdsrehab  2,25  8  ,707  
Total  1,93  58  ,617  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = mycket bra. 2 = ganska bra. 3 = ganska dåligt. 

4 = mycket dåligt.)  

  

Information från ledningen  

Pandemin förändrade förutsättningarna för vården och omsorgen radikalt. Det ställde krav på 

snabba anpassningar till den nya kritiska situationen. Under hela pandemin, men särskilt i den in-

ledande fasen, fattades nya beslut i sällsynt snabb takt och nya direktiv, riktlinjer och rekommen-

dationer formulerades kontinuerligt. Implementeringen av dessa beslut förutsatte ett fungerande 

informationsflöde från beslutsfattare till chefer och personal ute i verksamheterna.  

När det gällde information från ledningen om nya direktiv kring utskrivningsprocessen sva-

rade 72 procent att informationen nådde fram till dem i hög eller ganska hög grad. Drygt 23 procent 

upplevde att informationen nådde dem i ganska låg grad eller inte alls. Tabell 7 visar att det fanns 

en variation mellan respondenter från olika verksamheter. I synnerhet slutenvården uppfattade att 

informationen uppifrån nådde ut bra i verksamheten. Äldreomsorgen gav en något mer negativ 

bild av detta, men vårdcentralerna och primärvårdsrehab var de aktörer som uppfattade störst brist 

på information. Tabellen visar också att det var stor spridning i svaren, då standardavvikelsen var 

stor för främst primärvårdsrehab, men också för vårdcentralerna och äldreomsorgen. Skillnaderna 

mellan aktörerna var inte heller statistiskt signifikanta (se bilaga 1).  
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Tabell 7. Upplever du att information från ledningen om nya direk-

tiv/riktlinjer och rutiner gällande utskrivningsprocessen under  

pandemin har nått fram till dig?  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,30  10  ,483  
Vårdcentral  2,12  16  ,957  
Äldreomsorg  1,74  23  ,964  
Primärvårdsrehab  2,25  8  1,165  
Total  1,84  57  ,960  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = i hög grad. 2 = i ganska hög grad. 3 = i ganska 

låg grad. 4 = inte alls.)  

  

Primärvårsrehabs involvering  

En effektiv utskrivningsprocess förutsätter en fungerande samverkan mellan alla berörda verksam-

heter. I detta är primärvårdsrehab en viktig aktör, då många äldre personer har behov av rehabili-

tering och hjälpmedel i hemmet efter en sjukhusvistelse. Redan innan pandemin hade dock primär-

vårdsrehab identifierats som en aktör som i alltför låg grad involveras i samverkansarbetet (IVO, 

2018).  

Enkätresultatet bekräftar att primärvårdsrehab inte alltid involverades i utskrivningen trots att 

det fanns ett rehabiliteringsbehov. En stor andel på 37 procent svarade att de inte visste huruvida 

primärvårdsrehab involverades. I övrigt svarade de flesta något av de två mittenalternativen på den 

fyrgradiga skalan. Knappt 27 procent svarade att primärvårdsrehab involverades “ofta” och drygt 

23 procent svarade att det skedde “ibland”. 

I tabell 8 redovisas hur de olika vård- och omsorgsaktörerna bedömde primärvårdsrehabs 

involvering i utskrivningsprocessen. Äldreomsorgen svarade i lägst grad att primärvårdsrehab in-

volverades medan slutenvården och vårdcentralerna, samt primärvårdsrehab själva, i högre grad 

svarade att de involverades. Skillnaden mellan aktörerna var dock inte statistiskt signifikant (se bi-

laga 1).  

Enkäten innehöll även en fråga om primärvårdsrehabs involvering hade förändrats jämfört 

med innan pandemin. En stor andel (42 %) kunde inte svara på denna fråga. I övrigt indikerar 

svaren att det inte skett någon större förändring. De flesta ansåg att det var oförändrat (33 %) och 

i princip lika många som ansåg att rehab involverades oftare (13 %) ansåg att de involverades mer 

sällan (12 %).  

 

Tabell 8. I de fall behov av rehabilitering funnits, i vilken omfattning  

har primärvårdsrehab involverats i samband med utskrivning från  

sjukhus under pandemin?  

  M  N  SD  
Slutenvård  2,22  9  ,667  
Vårdcentral  2,27  11  ,786  
Äldreomsorg  3,00  11  ,775  
Primärvårdsrehab  2,29  7  ,951  
Total  2,47  38  ,830  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = alltid. 2 = ofta. 3 = ibland. 4 = aldrig.)  
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Pandemin förstärkte och försvårade samverkan  

En pandemi eller andra yttre oväntade händelser kan givetvis försvåra samverkan, men det finns 

också en möjlighet att en kris av detta slag kan skapa ett tydligt gemensamt mål som stärker sam-

verkansarbetet. En kris kan också skapa möjligheter till lärande och utveckling.  

Tabell 9 redovisar hur respondenterna ställde sig till påståendet att pandemin hade förstärkt 

samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser efter utskrivning från sjukhus. 

Sammantaget indikerar resultatet att samverkansarbetet i viss mån hade stärkts. Slutenvården var 

den aktör som i högst grad ansåg att samverkan stärktes. Vårdcentralerna och primärvårdsrehab 

instämde i något lägre grad och äldreomsorgen uppfattade i lägst grad att samverkansarbetet hade 

stärkts under pandemin. När det gällde primärvårdsrehab var det stor spridning på de få svaren i 

denna kategori. 

Skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant. Den signifikanta skillnaden fanns mellan 

slutenvården och äldreomsorg som var de aktörer som låg längst ifrån varandra i synen på detta. 

Övriga skillnader mellan aktörerna var inte signifikanta (se bilaga 1). 

 
Tabell 9. Coronapandemin har förstärkt samverkansarbetet kring  

individer i behov av samordnade insatser efter utskrivning från sjukhus.  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,80  10  ,632  
Vårdcentral  2,31  13  ,751  
Äldreomsorg  2,67  21  ,730  
Primärvårdsrehab  2,20  5  1,304  
Total  2,35  49  ,830  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = stämmer mycket bra. 2 = stämmer ganska bra. 

3 = stämmer ganska dåligt. 4 = stämmer mycket dåligt.)  

  

Tabell 10 visar hur respondenterna ställde sig till påståendet att coronapandemin hade försvårat 

samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser efter utskrivning från sjukhus. 

Sammantaget indikerar resultatet att samverkansarbetet i viss mån hade försvårats. Slutenvården 

var den aktör som i lägst grad ansåg att pandemin försvårade samverkansarbetet. Vårdcentralerna 

och primärvårdsrehab placerade sig i mitten medan äldreomsorgen i högst grad ansåg att samver-

kansarbetet försvårades av pandemin. Även på denna fråga var det stor spridning på svaren från 

särskilt primärvårdsrehab och skillnaderna mellan aktörerna var inte statistiskt signifikanta (se bi-

laga 1).  
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Tabell 10. Coronapandemin har försvårat samverkansarbetet kring 

individer i behov av samordnade insatser efter utskrivning från sjuk-

hus.  

  M  N  SD  
Slutenvård  3,00  10  ,667  
Vårdcentral  2,56  16  ,964  
Äldreomsorg  2,35  23  ,832  
Primärvårdsrehab  2,50  6  1,378  
Total  2,55  55  ,919  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = stämmer mycket bra. 2 = stämmer ganska bra. 

3 = stämmer ganska dåligt. 4 = stämmer mycket dåligt.)  

  

Tabell 9 och 10 visar att respondenterna ansåg att pandemin hade försvårat men också förstärkt 

samverkansarbetet i ungefär samma utsträckning. De två frågorna var negativt korrelerade (r = -

.72, p = .001, N = 49). Det betyder att de som svarade högt på den ena frågan tenderade att svara 

lågt på den andra frågan. Det betyder i sin tur att det i huvudsak var olika personer som svarade att 

samverkan förbättrades och försvårades. 

 

Mötesformer och kommunikationsteknik 

Coronapandemin har inneburit ett genombrott för digital videoteknik i stora delar av arbetslivet 

och så även inom vården och omsorgen. Krav på social distansering och hemarbete har gjort att 

möten, konferenser och utbildningar i stor utsträckning genomförts som videomöten. I enkäten 

undersöktes vilka mötesformer som nyttjades i utskrivningsprocessen och vilken kommunikations-

teknik som ökade under pandemins första våg.  

Resultatet visar att fysiska träffar var ovanliga i planeringsmöten tillsammans med äldre och 

anhöriga under pandemin, exempelvis vid upprättandet av SIP (se tabell 11). Det var framförallt 

telefon som användes i dessa möten. 55 procent av respondenterna angav att de använde telefon 

och 15 procent angav att de använde digital videoteknik. En relativt stor andel på 25 procent angav 

dock att det inte gjordes några möten alls med äldre och anhöriga under perioden.  

 

Tabell 11. Mötesformer för kommunikation med äldre och anhöriga i  

utskrivningsprocessen.(Antal och andel av respondenterna som svarat att de  

använt mötesformen.*) 

    
Antal  

  
Andel (%)  

Fysiskt möte  7  11,7  
Videomöte (t.ex. Teams, Skype)  9  15,0  
Telefonmöte  33  55,0  
Annat (mail, Webcare)  4  6,7  
Har ej skett  15  25,0  
Vet ej  8  13,3  
* Flera svarsalternativ möjliga.  

  

De kommunikationsvägar mellan vård- och omsorgsaktörerna som ökade mest under pandemin 

var telefon och Webcare. Telefonanvändningen ökade enligt drygt 63 procent av respondenterna 

och kommunikation i Webcare ökade enligt 60 procent. Digitala videomöten ökade enligt knappt 
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17 procent av respondenterna, vilket kan tyckas lite, men då är det värt att påminna om att enkäten 

gick ut i juni 2020 och handlar om perioden april–maj, vilket var tidigt i pandemin.  

 

Utfall för patienter och brukare 

Detta avsnitt handlar om utfall av samverkansarbetet för patienter och brukare, det vill säga hur 

respondenterna skattade kvaliteten för målgruppen. I enkäten fanns tre frågor som syftade till att 

mäta detta. De handlade om huruvida de samverkande aktörerna upplevde att de lyckades (a) möta 

patienternas/brukarnas behov och problem, (b) göra patienterna/brukarna delaktiga i planeringen 

av vården och omsorgen vid utskrivning samt (c) skapa en trygg och säker hemgång från sjukhus. 

Det är värt att påminna om att enkäten besvarades av chefer och personal. Det är således inte 

brukarna och patienterna själva som skattat sin upplevelse av dessa frågor.  

I tabell 12 redovisas resultatet för frågan om hur väl de samverkande vård- och omsorgsaktö-

rerna upplevde att de lyckades möta patienternas/brukarnas behov och problem. Medelvärdet för samtliga 

svarande indikerar att de bedömde att detta fungerade ”ganska bra”. Slutenvården gav den mest 

positiva bilden. Vårdcentralerna och äldreomsorgen gav en något mer negativ bild medan primär-

vårdsrehab förmedlade en betydligt mer negativ bild av detta.  

Skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant. Det var primärvårdsrehab som skiljde 

sig signifikant från de tre övriga aktörerna. Däremot var skillnaderna mellan slutenvården, vård-

centralerna och äldreomsorgen inte statistiskt signifikanta (se bilaga 1).  

  

Tabell 12. Hur väl upplever du att aktörerna lyckas möta patienter-

nas/brukarnas behov och problem?  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,50  10  ,527  
Vårdcentral  1,87  16  ,500  
Äldreomsorg  1,90  20  ,553  
Primärvårdsrehab  2,67  6  ,816  
Total  1,90  52  ,634  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = mycket bra. 2 = ganska bra. 3 = ganska dåligt. 

4 = mycket dåligt.)  

  

Tabell 13 visar resultatet för frågan om hur väl de samverkande vård- och omsorgsaktörerna upp-

levde att de lyckades göra patienterna och brukarna delaktiga i planeringen i utskrivningsprocessen. Me-

delvärdet för samtliga aktörer visar att de svarande ansåg att det fungerade ganska bra att skapa 

delaktighet för patienter och brukare. Slutenvården gav återigen den mest positiva bilden. Övriga 

aktörer var samstämmiga och hade en något mer negativ syn på de äldres delaktighet. Skillnaden 

mellan aktörerna var dock inte så stor att den var statistiskt signifikant (se bilaga 1).  
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Tabell 13. Hur väl upplever du att aktörerna lyckas göra patienterna/brukarna  
delaktiga i planeringen av vården och omsorgen vid utskrivning från slutenvård?  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,60  10  ,516  
Vårdcentral  2,07  15  ,704  
Äldreomsorg  2,30  20  ,733  
Primärvårdsrehab  2,20  5  ,837  
Total  2,08  50  ,724  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = mycket bra. 2 = ganska bra. 3 = ganska dåligt. 4 = mycket dåligt.)  

  

Tabell 14 visar resultatet för frågan om hur väl de samverkande vård- och omsorgsaktörerna upp-

levde att de lyckades skapa en trygg och säker hemgång från sjukhuset. Medelvärdet för samtliga svarande 

indikerar att de ansåg att det fungerade ganska bra. Det fanns dock ganska stora skillnader mellan 

aktörerna i deras syn på detta. Liksom för de tidigare frågorna ovan gav slutenvården den mest 

positiva bilden. Primärvårdsrehab gav den mest negativa bilden medan vårdcentralerna och äldre-

omsorgen låg i mitten på ungefär samma nivå.  

Skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant. Slutenvården skiljde sig signifikant från 

alla de tre övriga aktörerna genom sin mer positiva syn på patienternas trygghet och säkerhet vid 

hemgång. Primärvårdsrehab skiljde sig också signifikant från alla andra aktörer, men genom sin 

mer negativa uppfattning om detta. Den marginella skillnaden mellan vårdcentralerna och äldre-

omsorgen var inte signifikant (se bilaga 1).  

  

Tabell 14. Hur väl upplever du att aktörerna lyckas skapa en trygg 

och säker hemgång från sjukhus?  

  M  N  SD  
Slutenvård  1,50  10  ,527  
Vårdcentral  1,94  17  ,556  
Äldreomsorg  2,00  21  ,447  
Primärvårdsrehab  2,50  6  ,548  
Total  1,94  54  ,564  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  

Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = mycket bra. 2 = ganska bra. 3 = ganska dåligt. 

4 = mycket dåligt.)  

  

Betydelsen av samverkansforum  
I tabell 4 ovan redovisas att en majoritet av respondenterna deltog i någon typ av samverkansforum 

mellan region och kommun under pandemins första våg. Knappt hälften svarade att de under pan-

demins första våg deltog i ett forum som hade etablerats innan pandemin och en dryg tredjedel 

svarade att de deltog i de nya kluster som inrättades i början av pandemin.  

En intressant fråga är om dessa samverkansforum hade någon betydelse för hur väl samver-

kansarbetet fungerade. Utifrån enkätens design kan vi inte dra några säkra slutsatser om orsaks-

samband, men däremot kan vi undersöka eventuella statistiska samband mellan respondenternas 

deltagande i dessa samverkansforum och deras upplevelse av hur väl samverkansarbetet fungerade 

under pandemin. Detta testades genom statistiska analyser (t-test), där gruppen som deltog i ett 

tidigare etablerat samverkansforum jämfördes med gruppen som inte deltog i något sådant forum. 
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Motsvarande analyser gjordes även för deltagande i nyinrättade kluster (som just hade startat upp 

när enkäten gick ut, varför de inte haft så lång tid på sig att hitta sina former).  

Resultatet visar att de respondenter som deltog i ett aktivt tidigare etablerat samverkansforum 

i genomsnitt ansåg att samverkan fungerade bättre jämfört med dem som inte deltog i ett sådant 

forum (se bilaga 1, tabell B). Respondenter med ett aktivt samverkansforum ansåg att samverkan 

kring individen i utskrivningsprocessen fungerade bättre under pandemin. De ansåg även att de i 

högre grad nåddes av information från ledningen om nya direktiv, riktlinjer och rutiner. Och de 

upplevde i lägre grad att pandemin försvårade samverkansarbetet. Samtliga dessa skillnader var 

statistiskt signifikanta med en medelstor effekt.  

Motsvarande resultat för deltagande i nyinrättade kluster visade inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan gruppen som deltog i ett kluster och gruppen som inte deltog i ett kluster (se 

bilaga 1, tabell C). Resultatet går dock i samma riktning som för etablerade samverkansforum. 

Gruppen som deltog i ett kluster skattade samverkansarbetet som mer välfungerade än gruppen 

som inte deltog i något kluster. 
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Resultat - fritextsvar och mötesanteckningar 
I detta avsnitt redovisas fritextsvar från enkätens öppna frågor och dokumentationen från Mötes-

platsernas träffar under våren 2020. Dokumentationen från Mötesplatserna benämns härefter som 

mötesplatsmaterialet.  

I både fritextsvaren och mötesplatsmaterialet bekräftas bilden av att samverkan i flera avseen-

den fungerade ganska bra under pandemin. Samtidigt finns kommentarer som kompletterar och 

nyanserar den bild som framkom i de kvantitativa enkätsvaren.  

 

Drivas av ett gemensamt mål 

Flera av kommentarerna i de öppna frågorna förmedlade att pandemin skapade en hög motivation 

till att samverka hos alla inblandade parter. Det handlade om vikten av att lösa problem tillsam-

mans, att hjälpa varandra över organisatoriska gränser och att se till varje individs behov. Kom-

mentarerna visar att de svarande ansåg att det var möjligt att lägga frågor om ekonomi, resurser 

och prestige åt sidan för att istället arbeta mot ett gemensamt mål, nämligen att den enskilde per-

sonen skulle få en så bra vård och omsorg som möjligt utifrån den svåra och pressade situation 

som pandemin medförde. Detta kan illustreras med citat från fritextsvaren. En samordnare i äldre-

omsorgen skrev följande: 

  

Det har varit en stor enighet och vilja att ’ställa upp’ och en tanke om att vi ska klara 

detta tillsammans! Det har varit en ökad snälltolkning mot andra och fokus har hela ti-

den varit att vi ska arbeta tillsammans och göra det bästa för individen. (Samordnare i 

äldreomsorgen)  

 

En representant från geriatriken uttryckte sig så här: 

 

Motivationen till samverkan har ökat och alla har verkligen bjudit till. Vi har tänkt bort 

vem som har rätt eller fel i olika frågor, istället har patienten stått i fokus. (Representant 

från geriatriken)  

 

Och en vårdcentralschef i en av Mötesplatserna berättade följande om hur hon hade agerat: 

 

Jag hade ett specialuppdrag. Jag besökte säbo och stöttade dem, lämnade extra utrust-

ning och informerade om hur utrustningen skulle användas och hur man tar prover. 

Tanken var att det mobila teamet skulle ta prover på säbo, men de hann inte med, och 

då anmälde jag mig frivilligt att hjälpa till. (Vårdcentralschef)  

 

Citaten visar att det fanns en vilja att “ställa upp” för varandra och hjälpa till “frivilligt” för att 

hantera pandemins utmaningar. Inställningen kan sammanfattas med följande citat från en chef i 

äldreomsorgen: ”Vi har pratat mycket mer med varandra och verkligen stått enade i denna krissi-

tuation.”  
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Nya kluster och etablerade mötesplatser  

I fritextsvaren nämndes flera olika forum för samverkan mellan regionala och kommunala verk-

samheter. De nyetablerade klustren nämndes återkommande. Dessa formades runt en sammankal-

lande vårdcentral och bildades med tydligt fokus på samverkan och informationsdelning under 

pandemin. I fritextsvaren fanns även återkommande kommentarer om Nestor FoU-centers Mö-

tesplatser för lokal samverkan. Dessa forum var väletablerade sedan flera år tillbaka och var fortsatt 

aktiva i digital form även under pandemin.6 

I mötesplatsmaterialet berättade flera deltagare att det var värdefullt att Mötesplatserna fanns 

på plats och var väl etablerade redan långt innan pandemin startade. Det betydde att kontaktytor 

och kontaktvägar redan var upparbetade och att man hade en personlig relation med flera av sina 

samarbetsparter. I mötesplatsmaterialet framkom att detta var till stor hjälp när läget blev kritiskt 

och akut under pandemin. Flera deltagare sade att det då var enkelt och smidigt att nå varandra till 

följd av dessa upparbetade kontaktvägar. Det gällde kontakter mellan chefer i de olika verksamhet-

erna, men också mellan vård- och omsorgspersonal i dessa verksamheter.  

Ett uttryck för att Mötesplatserna upplevdes som väl etablerade med goda relationer var att 

deltagarna trots det akuta pandemiläget markerade att de gärna ville fortsätta samverka kring andra 

frågor när läget stabiliserat sig. Det fanns flera teman som varit uppe för diskussion tidigare och 

som grupperna ville fortsätta med, exempelvis äldre med psykisk ohälsa, samverkan kring gemen-

samma dokument samt organisering av den mer lokala samverkansstrukturen. En myndighetschef 

från en av kommunerna sade:  

  

Det är jätteviktigt att fortsätta med våra träffar och diskutera och arbeta med hur  

vi kan göra det bra för våra äldre. (Myndighetschef, kommun)  

 

Bättre samverkan genom distansmöten och fler kontakter  

I det kvalitativa materialet från fritextfrågorna och mötesplatsträffarna framkom ett flertal exempel 

på hur coronapandemin hade stärkt samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade in-

satser efter utskrivning från sjukhus. I fritextsvaren beskrevs att den enskilde hade fått stå i fokus, 

vilket stärkt känslan av ett gott samarbete.  

Det positiva med att kommunicera via Webcare, digitala möten och telefon istället för fysiska 

möten lyftes fram. Möjligheten att delta från sin egen arbetsplats ökade tillgängligheten och flera 

hade därför möjlighet att närvara på mötena. Enligt både fritextsvaren och mötesplatsmaterialet 

hade många möten fungerat över förväntan, såväl möten med de äldre som samverkansmöten 

mellan olika vård- och omsorgsaktörer. Exempelvis framkom att införandet av regelbundna digitala 

klustermöten hade bidragit till ett stärkt samverkansarbete. En chef från primärvårdsrehab skrev 

så här i fritextsvaren: 

  

                                                

 
6 Andra samverkansforum som nämndes i fritextsvaren var tex ett forum som bildades lokalt i en enskild kommun, 
där den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) hade en samordnande roll och bjöd in chefer från vårdcentraler, 
hemsjukvård och geriatrik i kommunen. Ett annat exempel gällde personal från Södersjukhuset som samverkade med 
chefer och biståndshandläggare från ett antal kommuner, främst Stockholms stad, Huddinge och Haninge. 
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Det blev en bättre samverkan med lokala vårdgrannar, i synnerhet hemtjänsten, tack 

vare digitala avstämningsmöten. (Chef, primärvårdsrehab)  

 

Och en representant från slutenvården förklarade följande på Mötesplatsträffen: 

Vi pratar mer i telefon, har kontakt med biståndshandläggare och anhöriga. Men jag sak-

nar den samverkan som sker i och med de fysiska kontakterna och mötena.(Ansvarig för 

utskrivningsteam inom slutenvården) 

 

En vårdcentralschef skrev att den geriatrikenhet de samarbetade med dokumenterade på ett bra 

sätt i Webcare, särskilt när det gällde Covid-19-patienter, vilket gjorde att planeringen fungerade 

smidigt. Från äldreomsorgen lyftes även mer informella digitala samverkansmöten med slutenvår-

den fram som viktiga. I dessa möten uppdaterade man varandra om läget i respektive organisation 

och löste praktiska frågor tillsammans. Deltagare från Mötesplatserna menade att övergången till 

mer digitala möten var något att bevara och utveckla vidare även efter pandemin.  

I mötesplatsmaterialet beskrevs ytterligare exempel på hur samverkansarbetet hade förbättrats 

till följd av möjligheten att mötas på distans, via telefon eller digitala möten. Exempelvis sades att 

nya kontakter skapades mellan myndighetschefer, vårdcentralschefer, ASIH-chefer, hemtjänstche-

fer och chefer för äldreboenden i flera kommuner. En vårdcentralschef från en av Mötesplatserna 

sade följande:  

  

Nu har vi fått chans att lära känna MAS:en. Det har varit bra. Det borde vi fortsätta 

hålla i. Det har också varit bra att samarbeta med andra vårdcentraler i vår kommun. 

(Vårdcentralschef) 

 

Deltagare från geriatriken framförde också att samverkan med kommunerna hade fungerat effek-

tivt. Bland annat för att sjukhusen fått hjälp att frigöra vårdplatser genom att snabbt och smidigt 

kunna skriva ut patienter som inte längre behövde slutenvårdens resurser. Deltagare från geriatrik-

enheter framhöll även att samarbetet med primärvården hade fungerat bra. Andra exempel som 

lyftes i mötesplatsmaterialet var att primärvårdsrehab i en kommun samarbetade bättre med hem-

sjukvården genom att stötta hemsjukvårdens personal vid behov. I en annan kommun utvecklades 

bättre samverkan mellan primärvårdsrehab, hemtjänsten och vårdcentralerna. En deltagare som 

varit med länge i Mötesplatsen sade att ”samarbetet mellan kommunen och regionen aldrig har 

varit bättre”. 

 

Bristfällig information och uteblivet stöd 
I det kvalitativa materialet fanns även flera exempel på hur samverkansarbetet hade försvårats un-

der pandemin. I fritextsvaren skrev ett antal respondenter att det blivit tydligt att samverkan be-

hövde förstärkas. Främst gällde det samverkan mellan kommunens myndighetssida och vårdcen-

tralerna, hemtjänsten och vårdcentralerna samt hemtjänsten och primärvårdsrehab. Den mesta 

samverkan i utskrivningsprocessen hade gjorts mellan geriatriken och biståndshandläggarna och 

flera respondenter från äldreomsorgen skrev att de saknade samverkan med primärvården. Även 
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en respondent från slutenvården instämde i detta och skrev att det fanns brister i vårdcentralernas 

arbete med att skriva in sin planering i Webcare.  

Enligt fritextsvaren skedde således det mesta samverkansarbetet mellan slutenvården och 

äldreomsorgen. Men i materialet beskrevs flera brister även i denna samverkan. Exempelvis påta-

lades att äldreomsorgen ibland inte fick information om att enskilda personer testats positivt för 

Covid-19 när de skrevs ut från slutenvården. Och en respondent från geriatriken skrev att kommu-

ner och primärvård i vissa fall nekade att ta emot covid-19-patienter när de skrevs ut.  

Respondenter från äldreomsorgen beskrev svårigheter och utmaningar med att göra bra be-

dömningar och utreda de äldres behov under pandemin, då det var svårt att få tillräckligt underlag 

från slutenvården. Särskilt svårt beskrevs det vara för äldre personer som sedan tidigare hade om-

fattande och komplexa behov. I fritextsvaren påpekades bland annat att olika sjuksköterskor hade 

lämnat motstridiga uppgifter. Man lyfte också den ibland bristfälliga information som slutenvården 

lämnade gällande ADL-förmåga (aktiviteter i dagliga livet) hos den enskilde. Olika avdelningar 

inom slutenvården var olika vana att beskriva ADL-förmåga. Flera sjuksköterskor var dessutom 

vikarier som saknade erfarenhet av samverkan med kommunen i utskrivningsplaneringen. Vidare 

beskrevs att man från äldreomsorgen upplevde den paramedicinska personalen från slutenvården 

som frånvarande i samverkansarbetet. En respondent från äldreomsorgen skrev att handläggarna i 

äldreomsorgen trots dessa informationsbrister inte ville ligga på för hårt då sjukvården var så pass 

överbelastad under pandemin. Många gånger hade kommunen själva fått leta fram nödvändig in-

formation.  

En annan svårighet som äldreomsorgen lyfte i fritextsvaren handlade om det preliminära ut-

skrivningsdatum (PUD) som slutenvården sätter. Planeringen försvårades av att datumet ändrades, 

ofta dagligen. Utskrivningsdatumet kunde flyttas fram med ett par dagar i taget, vilket i slutändan 

kunde resultera i flera veckor. Det påpekades dock att detta var en svårighet som fanns även innan 

pandemin. 

Ytterligare en problematik som beskrevs i fritextsvaren var att pandemin försvårade omhän-

dertagandet av personer med demenssjukdom. En respondent från äldreomsorgen skrev att min-

nesmottagningarna gjorde uppehåll i sina utredningar, vilket medförde svårigheter för bistånds-

handläggarna att fatta beslut om demensboende då det inte fanns en fastställd demensdiagnos.  

Även från vårdcentralerna framkom visst missnöje kring samverkan med geriatriken. Det 

gällde exempelvis att patienter vid flera tillfällen skrivits ut från sjukhuset utan att vårdcentralerna 

hade informerats. Från vårdcentralens håll framkom även att de hade förväntat sig mer stöd från 

ASIH under pandemin. Trots att ASIH hade fått ett utökat uppdrag när pandemin slog till, beskrev 

representanter från vårdcentralerna att det tog lång tid innan ASIH bistod med insatser när en 

patient hade behov av detta. 

 

Aktörernas olika utmaningar i utskrivningsprocessen (LUS)  

I fritextsvaren bekräftas bilden av att framför allt slutenvården ansåg att samverkan fungerade väl 

under pandemin och att det generellt var smidigt att kommunicera med övriga aktörer under pla-

neringen för hemgång. Vid flera geriatriska enheter förstärktes dessutom bemanningen under pan-

demin, för att exempelvis möjliggöra utskrivning även på helger och röda dagar.  

När det gällde kommunerna visar fritextsvaren en mer skiftande syn på hur utskrivningspro-

cessen fungerade under pandemin. Exempelvis framgår att kommunikationen i Webcare ansågs 
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fungera olika bra med olika sjukhus och avdelningar. För biståndshandläggarna medförde pande-

min även nya arbetssätt för att inhämta information och det beskrevs svårigheter med att få in bra 

bedömningsunderlag för att kunna fatta välgrundade beslut om insatser. Som nämnts ovan fram-

höll exempelvis handläggare att de saknade information om den enskildes ADL-förmåga. Pande-

min medförde också att handläggaren inte träffade de äldre fysiskt på sjukhuset, utan till stor del 

fick inhämta information per telefon. Enligt fritextsvaren fungerade det bra i vissa fall, men ganska 

ofta fick information istället inhämtas från anhöriga. Personal på sjukhuset hjälpte då till med att 

ta in samtycke från patienten så att den anhörige kunde lämna uppgifter. Normalt är det handläg-

garens ansvar att inhämta detta samtycke. Även i mötesplatsmaterialet beskrevs hur slutenvården i 

flera fall ”servade” kommunerna när handläggarna inte kunde besöka sjukhuset. De bistod med 

information och hjälpte till i kommunikationen med den enskilde. Handläggarna inhämtade även 

information från primärvården och hemtjänsten, även om den inte innehöll uppgifter om tiden på 

sjukhuset.  

Det framhölls av mötesplatsdeltagare att utskrivningsprocessen trots allt fungerade relativt 

smidigt även under pandemin. Särskilt i två av de fyra Mötesplatserna förmedlade kommunerna att 

utskrivningen hade fungerat bra. Deltagare från dessa kommuner sade att de fått erfarenheter och 

nya idéer värda att plocka med sig även efter pandemin. Ett exempel var hur två närliggande kom-

muner och den gemensamma geriatriska slutenvårdsenheten hade etablerat ett nytt samarbete där 

de inför varje helg stämde av utskrivningarna, med fokus på platstillgång och resurser.  

När det gällde vårdcentralernas roll i utskrivningsprocessen framkom ett flertal brister. Vård-

centralsrepresentanter i mötesplatsmaterialet sade att det under pandemin saknades förutsättningar, 

avseende tid och andra resurser, att fullt ut efterleva den överenskomna utskrivningsprocessen i 

alla dess moment och aktiviteter. Samtidigt menade representanter från vårdcentraler att man till-

sammans med övriga aktörer ändå kunnat lösa de frågor som varit aktuella och därmed säkrat 

trygga och säkra utskrivningsplaneringar för de äldre, vilket man menade var det viktigaste. I fritext-

svaren fanns dock också uppgifter om att slutenvården vid flera tillfällen hade missat att informera 

vårdcentralen när patienter skrevs ut. Det ledde till att dessa patienter blev utan hjälp från vårdcen-

tralen i allt från en dag till upp mot en vecka.  

En chef från äldreomsorgen skrev i fritextsvaren att vårdcentralerna i utskrivningsprocessen 

tagit ett steg tillbaka under pandemin. Innan pandemin var vårdcentralerna, enligt denna chef, på 

väg att hitta in i sin nya roll i utskrivningsprocessen, och bland annat bidra med viktig information 

i ett tidigare skede, vilket även underlättade handläggarnas planering. I och med pandemin hade 

vårdcentralerna till stor del fallit tillbaka till utgångsläget som det såg ut innan samverkanslagen 

trädde i kraft, det vill säga att samverkan huvudsakligen skedde mellan slutenvården och kommu-

nen medan vårdcentralerna höll sig mer i bakgrunden.  

När det gällde primärvårdsrehab bekräftades bilden av att detta var en aktör som tenderade 

att hamna vid sidan av utskrivningsprocessen. I fritextsvaren skrev en respondent från primär-

vårdsrehab att sjukhuset ofta missade att remittera patienter till primärvårdsrehab. Om primär-

vårdsrehab var med i utskrivningsprocessen kom de ofta in sent och fick då ofta själva införskaffa 

den information de behövde för att bedöma behov av stöd och hjälpmedel. Ibland fanns ingen 

information alls att tillgå. En chef från primärvårdsrehab skrev följande:  

 

Vi rehab upplevde att en hel del patienter kom i kläm, framförallt de utan anhöriga, som 

bara blev hemskickade. (Chef, primärvårdsrehab)  
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Biståndshandläggare kunde uttrycka en oro för informationsdelningen med primärvårdsrehab som 

inte var anslutna till Webcare. Det kunde exempelvis handla om handläggarnas dokumentation om 

att den enskilde och dennes anhöriga hade frågor om hjälpmedel eller hemrehabilitering. Detta 

problem lyftes även av primärvårdsrehab själva. Enligt en av cheferna från primärvårdsrehab som 

ingick i mötesplatsmaterialet, hade de skrivit flera avvikelserapporter på grund av att de inte i tid 

tagit hand om patienter som skrivits ut.  

 

Utmaningar med SIP (samordnad individuell plan)  
SIP är ett arbetssätt för att tillsammans med den enskilde göra en plan för den fortsatta vården och 

omsorgen efter utskrivning. Enligt samverkanslagen och den regionala överenskommelsen är SIP 

det centrala verktyget för att möjliggöra den enskildes delaktighet i den planeringen. I det kvalitativa 

materialet var det tydligt att kallelser till och genomförande av SIP försämrades under pandemin. 

Alla vård- och omsorgsaktörer delade den bilden. Emellertid påpekades också att omställningen till 

SIP inte var särskilt långt gången innan pandemin heller. I fritextsvaren skrev flera respondenter 

att de just hade börjat träna på att genomföra SIP när pandemin slog till. En respondent skrev att 

de sannolikt kommer att vara tillbaka på ruta ett när pandemin väl är över. En annan respondent 

menade att de visserligen genomförde färre SIP:ar, men att det ändå fungerade relativt bra då de 

olika aktörerna gjorde sin egen planering inför utskrivningen.  

I fritextsvaren gavs exempel på hur de olika aktörerna hade hanterat SIP under pandemin. 

Inom slutenvården hade inga inledande SIP:ar7 kunnat genomföras på grund av besöksförbud för 

både privatpersoner och personal från andra verksamheter. Från vårdcentralernas håll skrev en 

chef att det inte gått att genomföra några fysiska SIP:ar till följd av smittorisken. All planering och 

samverkan som fick ersätta SIP hade skett över telefon, vilket dock fungerat bra enligt denna chef. 

En annan vårdcentralsrepresentant menade tvärtom att telefonmöten för SIP inte alls hade funge-

rat på grund av tekniska problem och dåligt ljud. Det var inte möjligt att genomföra SIP i hemmet 

eftersom handläggarna inte gjorde hembesök under perioden, till skillnad från hemsjukvården. 

Istället hade handläggarna direktkontakt med de äldre och deras anhöriga per telefon. Dessa samtal 

beskrevs fungera bra i många fall, men det blev inget samverkansmöte där alla berörda parter deltog 

och delade information. Respondenter från primärvårdsrehab skrev att samverkan kring SIP i hem-

met fungerade dåligt, men det gällde inte bara under pandemin. De menade att de inte heller innan 

pandemin blev kallade till SIP i någon större utsträckning.  

Även i mötesplatsmaterialet framkom en liknande bild av SIP. Nästan inga kallelser till SIP 

hade förekommit, men det påpekades att en planering för den enskildes bästa gjordes på andra sätt, 

utan alla ingående SIP-aktiviteter. I mötesplatserna diskuterades även hur SIP-arbetet kan återupp-

tas efter pandemin och att det vore önskvärt att utveckla alternativa sätt att genomföra SIP. Exem-

pelvis menade flera deltagare att en digital lösning för SIP skulle underlätta arbetet avsevärt.  

 

  

                                                

 
7 SIP för sköra äldre med många och komplexa behov, som genomförs medan patienten är kvar på sjukhuset. 

SIP:ar
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Från utskrivning till hemgång 
Enligt samverkanslagen ska patienten skrivas ut så fort det går när det medicinska behovet av slu-

tenvård inte längre kvarstår. Då gäller att planeringen är så fullständig som möjligt för att utskriv-

ningen ska ske smidigt och för att aktörerna utanför slutenvården ska kunna träda in och ta över 

vård- och omsorgsansvaret.  

Mötesplatsmaterialet visade att en stor andel av de äldre skrevs ut redan på dagen för planerat 

utskrivningsdatum (dag noll) och att utförare i äldreomsorgen, både hemtjänst och särskilda boen-

den, ofta var anpassningsbara och flexibla när det gällde att ta emot personer som skulle komma 

hem. Hemtjänsten kortade sina inställningstider (tiden från biståndshandläggarens beslut om insat-

ser till att dessa kommer igång), på vissa håll från 24 till fem timmar. Det underlättade hemgången 

från sjukhuset för de enskilda. Från en Mötesplats framkom att en privat aktör med ansvar för 

hemsjukvården på kvällar och helger hade tagit stort ansvar i samband med hemgång. De ringde 

upp avdelningarna på sjukhuset för att informera sig om planerade utskrivningar under helgen. I 

fritextsvaren skrev även representanter från äldreomsorgen att biståndshandläggare hade funnits i 

beredskap för utskrivningar på helgerna, men det hade inte behövts i någon större utsträckning.  

Emellertid, lyftes även risker med alltför snabba utskrivningsprocesser. Exempelvis varnade 

en chef från primärvårdsrehab i mötesplatsmaterialet för att flera patienter blivit utskrivna snabbare 

från slutenvården, vilket ökade risken för att fler skrevs ut i sämre skick än under mer normala 

förhållanden och att eventuella hjälpmedel inte hann komma hem. Detta framkom även i flera av 

fritextsvaren, där det beskrevs att det från vårdens håll varit nödvändigt att ibland snabba på ut-

skrivningsprocessen för att förhindra långa vårdtider vilket kunde öka smittorisken för covid-19. 

Dessutom behövde plats frigöras för nya patienter som behövde läggas in.  

  

Nya sätt att organisera för bättre samarbete och samverkan  
I mötesplatsmaterialet beskrevs flera exempel på nya arbetsformer som utvecklats för att stärka 

samarbetet för att bättre kunna hantera pandemin. Vid en av mötesplatsträffarna lanserades ett 

uttryck som beskrev den snabba omställningen till att arbeta och samverka på nya sätt: ”Vi lever 

rutinerna samtidigt som vi upprättar dem.” En chef från äldreomsorgen beskrev omställningen på 

följande sätt:  

  

Det har varit intressant att se den kraft som finns i en organisation för att ställa om fort. 

Tidigare processer som vi arbetat med i månader lades åt sidan, nu ställde vi om snabbt 

på ett par dagar. Ledningen har varit tydlig i det här, har pekat med hela handen och har 

vågat pröva nya saker. (Chef i äldreomsorgen)  

 

Exempel på dessa nya arbetsformer var att vissa verksamheter bildade eller förstärkte särskilda 

team, såsom utskrivningsteam, Covid-19-team inom hemtjänsten, team från primärvården som be-

sökte hemtjänstutförare för att ge stöd på plats, team som åkte hem till patienter och tog prover 

samt vårdcentralsteam som stöttade kommunernas egna nystartade coronateam.  

Ett annat exempel som beskrevs i Mötesplatserna var en kommun som utvecklat ett nära 

samarbete mellan hemtjänstutförarna och myndighetssidan. Det innebar bland annat att en koor-

dinator för hemtjänsten arbetade tätt tillsammans med en handläggare inför helgbemanningen, vil-

ket sades medföra att hemgång från sjukhuset kunde ske snabbt och smidigt. I samma kommun 
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hade MAS:en (medicinskt ansvarig sjuksköterska) organiserat öppna digitala videomöten för per-

sonal ute i kommunens verksamheter. Enligt uppgift fungerade dessa väl för att svara på frågor 

och lindra oro, men de fungerade också som ett forum för kunskapsspridning inom viktiga områ-

den kopplade till pandemin.  

Primärvårdsrehab från en kommun berättade om hur de själva tog kontakt med sina patienter, 

som till stor del uteblev från besök på mottagningen under våren. De hörde sig för om patienterna 

var friska och ville ta emot besök i hemmet från rehabpersonalen. 

 

Mycket information att hantera och sprida i verksamheterna  

Enkäten indikerade att information från ledningen om nya direktiv, rutiner och riktlinjer kring ut-

skrivningsprocessen nådde ut ganska bra i verksamheterna (se tabell 7). Denna bild kan komplett-

eras och nyanseras med information från fritextsvaren och mötesplatsmaterialet, där det framgick 

att det stora informationsflödet under pandemin var en utmaning för många. I detta kvalitativa 

material gavs även en bredare bild av informationsflödet som handlade om betydligt mer än bara 

utskrivningsprocessen.  

Fritextsvar vittnade om svårigheterna med de återkommande förändringarna av riktlinjerna 

kring skyddsutrustning, hygienrutiner, smittspårning, provtagningar med mera. En vårdcentral be-

skrev den viktiga roll som klustren haft för just detta ändamål genom att sammankalla till regel-

bundna klustermöten, ibland dagligen. I dessa möten bedömdes exempelvis aktuell vårdtyngd vid 

de olika mottagningarna och status på skyddsutrustning inom det geografiska närområdet. Klus-

termötena syftade också till att sprida övergripande information från regionen som var och en 

därefter fick ta hem och sprida vidare inom sina respektive organisationer.  

I fritextsvaren fanns vissa indikationer på att vårdgivare inom SLSO (Stockholms läns sjuk-

vårdsområde) hade fått mer information från regionen än vad de privata vårdgivarna fått, vilket 

kunde medföra skillnader i insatser och tillgänglighet mellan olika vårdenheter inom en och samma 

kommun. Fritextsvar från äldreomsorgen visade också på ett visst missnöje med informationen 

från regionen, exempelvis gällande inriktningsbeslut om smittspårning och provtagningar. Detta 

kunde göra det svårt att bedöma i vilken utsträckning kommunen behövde ta fram egen lokal in-

formation eller vänta in ytterligare information från regionens håll.  

Även i mötesplatsmaterialet beskrevs ett omfattande och komplicerat informationsflöde. I en 

kommun skickade förvaltningschefen daglig e-post till alla chefer med aktuell information. Delta-

gare i de fyra Mötesplatserna vittnade också om den generella utmaningen med den stora mängden 

information, riktlinjer och instruktioner som skickades ut från regionalt håll i snabb takt. Det fanns 

ofta behov av att på hemmaplan sortera och gallra bland informationen innan den skulle nå ut till 

alla enheter och personal. I flera kommuner fick MAS:en en central roll med särskilt ansvar att hålla 

sig uppdaterad för kommunens räkning, och exempelvis säkra att hemtjänstutförarna fick nödvän-

dig information. En representant från äldreomsorgen berättade hur svårt det hade varit att veta hur 

man skulle agera i olika situationer: “Man kan göra fel och fel igen, och hur ska man välja vad man 

ska göra?”  

Mötesplatsmaterialet visade även att kommunerna inte bara förde information från regionen 

vidare ut i sina verksamheter. De samlade även in information för att kunna hantera pandemin på 

ett mer effektivt sätt. I en kommun hade ledningen under sex veckors tid varje dag skickat ut frågor 

till alla verksamheter inom äldreomsorgen för att få in rapportering om personalläget, orosläget, 
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antal konstaterade smittade, läget med skyddsutrustning och så vidare. På några håll stöttade vård-

centralerna hemtjänsten med viss information, men ett problem kunde då vara att olika vårdcen-

traler gav olika besked. En vårdcentralschef sade exempelvis följande i en av Mötesplatserna: 

 

Hemsjukvården på vårdcentralen har stöttat hemtjänsten [i deras] oro kring skyddsut-

rustning. Det har funnits oro för att alla inte säger och gör likadant. (Vårdcentralschef)  

  

Och en äldreomsorgschef beskrev det så här:  

  

Det fanns mer oro bland hemtjänst än säbo. Det hemtjänsten tyckte var jobbigt var att 

olika vårdcentraler hade olika tyckanden kring hur man skulle förhålla sig till saker och 

ting. Till exempel säger kommunen att alla ska ha visir, men en del vårdcentraler säger 

att man ska ha munskydd istället. (Äldreomsorgschef)  

 

Även vårdcentralerna hade svårigheter med att hantera informationen från ledningen. I vissa fall 

fick de inte all den information de behövde. I mötesplatsmaterialet beskrev en enhetschef för en 

vårdcentral läget så här:  

  

Det har kommit information från alla håll, det har varit svårt att veta vilken boll man ska 

springa på. Det har varit en krock mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. (Enhetschef, 

vårdcentral)  

  

Delaktigheten för de äldre minskade inom flera områden  

Det kvantitativa enkätresultatet indikerade att patienter och brukare ansågs ha en medelhög grad 

av delaktighet i planeringen av vården och omsorgen vid utskrivning från sjukhus. Men resultatet 

för delaktigheten var lite sämre än för flera andra områden, som exempelvis graden av behovsan-

passning, trygghet och säkerhet (se tabell 12–14). Enkäten visade dock också att en fjärdedel av 

respondenterna svarade att det inte gjordes några planeringsmöten om fortsatta vård- och om-

sorgsinsatser efter utskrivning tillsammans med den enskilde och eventuella anhöriga. Och enkäten 

visade att de planeringsmöten som genomfördes huvudsakligen gjordes över telefon. I det kvalita-

tiva materialet fanns uppgifter som kan utveckla denna bild av de äldres delaktighet.  

I fritextsvaren framkom exempelvis att respondenter från äldreomsorgen ibland såg att tele-

fonmöten begränsade delaktigheten för en relativt stor grupp äldre. Och den ökade användningen 

av telefon försvårade ett aktivt deltagande i planeringen av fortsatta insatser.  

När det gällde digitala möten gav mötesplatsmaterialet en varierad bild. Vissa deltagare var 

mycket positiva och berättade att även aktörer som primärvårdsrehab och psykologer kunde ge-

nomföra en del av sina patientmöten med gott utfall via nätet. Samtidigt påtalades att flera äldre 

inte var förberedda för digitala möten och av olika skäl inte kände sig bekväma med det. Svårigheter 

som nämndes var exempelvis hörsel- och synnedsättning eller minnesproblematik. Andra svårig-

heter gällde tekniska aspekter som att alla äldre inte hade tillgång till bank-ID, vilket krävs för att 

logga in till mötet. Dessutom berättade flera deltagare att det är lätt att missa detaljer i personens 

uttryck och kroppsspråk när man inte träffas fysiskt. Det blir också svårare att få en helhetsupp-

fattning av personens sociala situation, hemsituation och möjliga svårigheter i vardagen.  
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Det fanns alltså flera faktorer som ansågs försvårande med digitala möten. Men i mötesplats-

materialet fanns också en diskussion där flera deltagare reflekterade kring om svårigheterna över-

drevs. Eventuellt kunde problembeskrivningarna i vissa fall spegla personalens attityder och för-

domar om hur äldre personer tar till sig ny teknik snarare än de äldres faktiska åsikter i frågan. 

En annan bidragande orsak till bristande delaktighet som framkom i fritextsvaren gällde brist-

fällig information till de äldre och anhöriga i samband med utskrivningen. I en kommentar från 

äldreomsorgen beskrevs exempelvis att de äldre ibland saknade information om när och i vilket 

syfte en biståndshandläggare skulle höra av sig. Det blev då upp till handläggaren att i situationen 

förklara hela utskrivningsprocessen och sin egen roll i denna. Detta ansågs försvåra delaktigheten 

och samordningen mellan de berörda aktörerna. Det ansågs också bidra till oro och otrygghet hos 

de äldre. Det kunde handla om att de äldre inte haft tid att förbereda sig inför mötet. Det kunde 

också handla om oro för vad som skulle hända när man skrevs ut från sjukhuset, vilken hjälp man 

kunde få och vem som skulle bli kontaktperson. Dessutom beskrevs att de äldre kunde ha svårt att 

lita på att samordningen skulle fungera mellan de olika aktörerna när informationen om vem som 

skulle göra vad inte kom i rätt tid eller presenterades av rätt aktör.  
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Diskussion  
Den här rapporten har handlat om samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg i 

samband med utskrivning från sjukhus under coronapandemins första våg. Inför studien mötte vi 

återkommande vittnesmål om att samverkansarbetet fungerade bättre under pandemin än innan. 

Vi mötte denna bild i möten med chefer och personal från vården och omsorgen, men också i det 

offentliga samtalet i exempelvis nyhetsartiklar, debattinlägg, nyhetsbrev och sociala medier. I den 

här studien har vi försökt förstå denna upplevelse av samverkansarbetet och utforska den mer 

ingående.  

En förklaring till att samverkan beskrevs som så pass välfungerande under pandemin kan sö-

kas i den tillspetsade och unika situationen. Enligt tidigare forskning är ett tydligt och gemensamt 

mål en viktig förutsättning för en fungerande samverkan. Det skapar incitament för alla parter att 

delta och engagera sig i det gemensamma arbetet (Karam et al., 2018; Seaton et al., 2018). Coro-

napandemin var en gemensam fiende som skapade ett tydligt mål som alla kunde sluta upp bakom. 

I synnerhet under pandemins första våg skapade pandemin en närmast total uppslutning på alla 

nivåer. Våren 2020 kännetecknades av en känsla av allvar och de flesta var mycket lösningsfokuse-

rade och inställda på att gemensamt möta detta yttre hot (Eriksson et al., 2021). Det skapade goda 

förutsättningar för samverkan. Men givetvis fanns även brister i samverkansarbetet. I detta avslu-

tande diskussionskapitel lyfter vi både framgångsfaktorer, hinder och utmaningar och relaterar dem 

till tidigare forskning och teorier om samverkan.  

Kapitlet är huvudsakligen uppbyggt kring rapportens övergripande frågeställningar och är 

uppdelat i sex avsnitt. (1) I det första avsnittet sammanfattar vi hur samverkansarbetet i utskriv-

ningsprocessen ansågs fungera under pandemin. I avsnittet tar vi också upp vikten av att alla be-

rörda aktörer involveras i arbetet, vilket föranleder en diskussion om primärvårdsrehabs roll i ut-

skrivningen. (2) Det andra avsnittet handlar om hur pandemin påverkade samverkansarbetet och 

diskuterar skillnader i vård- och omsorgsaktörernas syn på hur samverkan fungerade. (3) Det tredje 

avsnittet tar upp LUS-processen och vårdcentralernas centrala roll i denna. (4) I det fjärde avsnittet 

diskuterar vi sedan delaktighet, behovsanpassning och trygghet för patienter och brukare. (5) Där-

efter följer ett femte avsnitt om de samverkansforum som var etablerade innan pandemin. Vi an-

vänder tidigare samverkansforskning för att diskutera hur betydelsen av dessa forum kan förstås. 

(6) Det avslutande sjätte avsnittet tar istället avstamp i de nyetablerade klustren och diskuterar 

betydelsen av formaliserad samverkan i relation till mer informellt samarbete. 

 

Alla aktörer behövs i utskrivningsprocessen  

Den första frågeställningen var brett formulerad och handlade om hur samverkan i utskrivnings-

processen fungerade mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg under pandemin.  

Studien visar att det inte finns ett enkelt eller entydigt svar på frågan om hur samverkan inom 

vården och omsorgen fungerat under pandemin eller om samverkan fungerat bättre eller sämre än 

tidigare. Samverkan är både ett brett och mångfasetterat fenomen. Det förekommer mellan många 

olika aktörer, på flera organisatoriska nivåer, på olika områden och kring olika frågor. Våra resultat 

indikerar att samverkan stärktes och utvecklades i vissa avseenden, men avstannade eller försvåra-

des i andra.  
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Ett övergripande resultat är att samverkan i utskrivningsprocessen bedömdes fungera relativt 

väl på ett generellt plan, men att de konkreta aktiviteterna i LUS-processen, och då i synnerhet SIP, 

fungerade betydligt sämre. Det fanns dock en variation mellan vård- och omsorgsaktörerna i hur 

de skattade samverkansarbetet. Genomgående gav slutenvården en mer positiv bild av samverkan 

än övriga aktörer. Framförallt gällde det vid jämförelser med äldreomsorgen och primärvårdsrehab.  

En fungerande samverkan är inte bara beroende av att de aktörer som involveras kan arbeta 

på ett bra sätt tillsammans. Det beror också på vilka dessa aktörer är och att ingen viktig part står 

utanför samverkansarbetet. Tidigare forskning visar att ett vanligt hinder för en effektiv samverkan 

är att viktiga aktörer saknas (Auschra, 2018; Danermark, 2015). Det kan allvarligt hota samverkans-

arbetets kvalitet. I vår studie var det framförallt primärvårdsrehab som hamnade vid sidan av sam-

verkansarbetet i utskrivningsprocessen, vilket bekräftar bilden från tidigare granskningar (IVO, 

2018; Stadsrevisionen, 2021) och erfarenheter från Nestor FoU-centers Mötesplatser, som under 

flera år arbetat med att utveckla utskrivningsprocessen. Respondenter från primärvårdsrehab sva-

rade att de deltog i planeringsprocessen i mycket liten utsträckning i samband med utskrivningen. 

Och trots att den enskilde bedömdes ha ett rehabiliteringsbehov involverades de långt ifrån alltid 

vid utskrivningen. Om de involverades skedde det ofta sent i processen.  

Frågan är vad detta betyder för utskrivningsprocessens kvalitet. Vi kan inte dra några tvärsäkra 

slutsatser om detta, men vi kan konstatera att primärvårdsrehab är en potentiellt viktig aktör i ut-

skrivningsprocessen, då många äldre personer har behov av rehabilitering och hjälpmedel efter 

sjukhusvistelse. Primärvårdsrehab har den kompetens som krävs på detta område. Inspektionen 

för vård och omsorg identifierar dessutom tillgång på hjälpmedel som ett riskområde vid vård-

övergångar och utskrivning. De menar att bristande samverkan kan leda till att patienten inte får 

sina hjälpmedel i tid vilket kan göra att rehabilitering försvåras och att personen skadas (IVO, 

2018). Brister i samverkan kan även leda till att rehabpersonal inte får möjlighet att ge den äldre 

instruktioner, exempelvis kring träningsprogram eller hur hjälpmedlen ska användas på rätt sätt 

(Lindqvist et al., 2019).  

Primärvårdsrehabs bristande involvering kan delvis förklaras av att de inte är anslutna till IT-

stödet Webcare, där den gemensamma kommunikationen kring utskrivningsprocessen förs. Om 

de ska kallas till SIP eller ta emot och ge adekvat information om patienter krävs därför att kom-

munikationen sker på andra sätt. Olika rutiner för olika aktörer innebär merarbete och ökad kom-

plexitet, vilket ökar risken att det glöms bort eller nedprioriteras. Detta är ett strukturellt hinder för 

samverkan, som en enskild vård- och omsorgsaktör inte har mandat eller möjlighet att hantera. 

Tidigare forskning visar att det ofta är denna typ av strukturella faktorer som försvårar och hindrar 

samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Auschra, 2018). Om dessa hinder ska nedmonteras 

krävs formella beslut på rätt organisatorisk nivå.  

Därför är det ett steg i rätt riktning att Region Stockholm har beslutat om att införa ett nytt 

IT-stöd under 2021 (Life Care SP) som kommer att ersätta Webcare. I och med det ansluts flera 

aktörer som därmed blir mer inkluderade i utskrivningsprocessen. Primärvårdsrehab kommer att 

anslutas till systemet, likaså ASIH, särskilt boende och psykiatrin (Vårdgivarguiden, 2021). 

 

Förstärkt och försvårad samverkan för olika aktörer  

En följdfråga i den första frågeställningen handlade om hur samverkansarbetet förändrades under 

pandemin jämfört med innan. Resultatet visar att ungefär hälften av respondenterna bedömde att 
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samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser efter utskrivning från sjukhus 

förstärktes under pandemin. Ungefär lika många svarade dock att samverkansarbetet försvårades.  

Detta resultat indikerar alltså att pandemin försvårade och förstärkte samverkansarbetet i un-

gefär samma utsträckning. Det kan tyckas motsägelsefullt, men principiellt är det fullt möjligt att 

samverkansförmågan stärks samtidigt som samverkan blir mer utmanande. En möjlig tolkning är 

att de omständigheter som försvårade samverkan kunde tvinga fram eller främja nya lösningar och 

idéer som stärkte förmågan att samverka. Denna tolkning går i linje med forskning som visar att 

störningar och kriser kan fungera som en motor för förändring och utvecklingsinriktat lärande 

(Ellström, 2009; Svensson & Brulin, 2013).  

  

Digitala möten mellan vård- och omsorgsaktörer  

Ökningen av digitala mötesformer var det tydligaste exemplet på hur pandemin stärkte förutsätt-

ningarna för samverkan. I det kvalitativa materialet beskrevs hur digitala möten innebar ökad till-

gänglighet, sparade tid och bidrog till snabbare svar från olika aktörer, vilket underlättade utskriv-

ningsprocessen. Det blev exempelvis lättare att delta även i snabba avstämningar med kort varsel. 

Flera respondenter menade att de digitala mötesformerna var här för att stanna även efter pande-

min.  

Det var främst från ett organisatoriskt vård- och omsorgsperspektiv som digitala möten be-

skrevs som positivt för samverkan, medan det från ett patient- och brukarperspektiv inte lika tydligt 

framstod som någon fördel framför fysiska möten. Fördelen med digitala möten handlade om lo-

gistik, att det blev lättare att delta för att behovet av tidskrävande resor eliminerades. Det handlade 

inte om att den mellanmänskliga kommunikationen förbättrades när man väl deltog i mötet. För 

yrkesverksamma i vården och omsorgen vägde ofta de logistiska fördelarna tyngre än eventuella 

nackdelar. Att delta digitalt var bättre än att inte delta alls, vilket ofta var alternativet. Från de äldres 

perspektiv blir dock logistiken mindre intressant. Så länge den enskilde själv inte behöver resa för 

att delta i ett möte så har denne inget omedelbart intresse av att mötet sker digitalt. Då väger istället 

samtalets kvalitet tyngre. Och när det gäller kvaliteten på den rent mellanmänskliga kommunikat-

ionen kan digitala möten (för de allra flesta) inte mäta sig med fysiska möten.  

En annan fråga i sammanhanget är vad de personalgrupper som arbetar närmast patienter och 

brukare anser om digitala samverkansmöten. I vår studie var det främst chefer, samordnare och 

centralt placerade personer som medverkade, men andra studier som gjorts under pandemin indi-

kerar att chefer och tjänstemän varit mer positivt inställda till digitala mötesformer än personal-

grupper ute i verksamheterna (Eriksson et al., 2020). Betydelsen av en fortsatt utveckling mot fler 

digitala möten behöver utvärderas och studeras vidare. Vilken typ av möten är lämpliga att genom-

föra digitalt och vilka är mer ändamålsenliga i fysisk form? Och hur ska tekniken tillgängliggöras 

för alla berörda grupper och individer? Även juridiska frågor kopplade till säkerhet och integritet 

behöver tydliggöras framöver. 

 

Slutenvårdens positiva syn på samverkan 

Ovanstående tolkning att de utmaningar som följde i pandemins spår bidrog till framväxten av nya 

lösningar och idéer kan nyanseras och kompletteras med andra perspektiv. Enkätresultatet visade 

att det till stor del var olika respondenter som bedömde att samverkan försvårades och förstärktes 

av pandemin. Det betyder att pandemins effekter uppfattades på olika sätt av olika personer. Den 
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kan därmed ha främjat samverkan på vissa områden för vissa aktörer, men försvårat samverkan på 

andra områden för andra aktörer.  

Slutenvården förmedlade genomgående en mer positiv bild av hur samverkan fungerade än 

övriga aktörer. Det gällde även hur pandemin påverkade samverkansarbetet. Slutenvården gav den 

mest positiva bilden av pandemins förstärkande effekt på samverkan och den minst negativa bilden 

av dess försvårande effekt. Äldreomsorgen gav tvärtom den minst positiva bilden av pandemins 

förstärkande effekt på samverkan och den mest negativa bilden av dess försvårande effekt.  

En möjlig förklaring till detta är att slutenvården främst möter patienterna på sjukhuset i bör-

jan av processen och att de därför har en begränsad inblick i vad som händer när patienten kommer 

hem. Eventuella brister tidigt i utskrivningsprocessen kan få konsekvenser senare, varför det är 

tänkbart att äldreomsorgen och andra aktörer som möter patienter och brukare i hemmet i högre 

grad ser effekterna av en bristande samverkan.  

Slutenvården har kontroll över vårdinsatserna på sjukhuset och kan även mer eller mindre 

självständigt sköta sin del av utskrivningsplaneringen. Under pandemin var det viktigt för sluten-

vården med en snabb och smidig planering så att patienterna kunde skrivas ut så fort som möjligt 

när de var medicinskt färdigbehandlade och därmed lämna plats till nya patienter. Övriga aktörer 

utanför slutenvården var mer beroende av alla andra aktörers planering och en god informations-

delning och tydlig kommunikation i Webcare för att planeringen skulle fungera effektivt. Avsaknad 

av information eller felaktig information kunde leda till att primärvården och äldreomsorgen fick 

mycket att ta hand om och reda ut, med ökad risk för att inte kunna erbjuda en trygg och säker 

hemgång för den äldre. En risk var exempelvis att deras vård- och omsorgsinsatser inte kunde 

komma igång i tid eller inte kunde ges med tillräckligt god kvalitet. Det kan förklara varför aktö-

rerna utanför slutenvården generellt var mindre nöjda med hur samverkan fungerade.  

Ytterligare en förklaring kan vara att kommunerna inledningsvis tenderade att hamna vid sidan 

av i den nationella och regionala coronastrategin. Slutenvården och primärvården var tydligare in-

tegrerade i strategin. Ett tecken på det var exempelvis att representanter från slutenvården upplevde 

att de i hög grad nåddes av information om nya direktiv, riktlinjer och rutiner. I det sammanhanget 

kan dock noteras att både vårdcentraler och primärvårdsrehab upplevde brist på information trots 

att också de tillhör regionens vårdgivare. Sannolikt låg fokus på viktig information för slutenvården 

i detta inledande skede av pandemin. Vidare, när det gällde förväntningar på kommunernas repre-

sentation i de nybildade klustren var de vagt beskrivna och kunde skilja sig mellan olika kommuner. 

Detta kan också ha påverkat att äldreomsorgen gav uttryck för en mer negativ syn på hur samver-

kan fungerade under pandemin.  

  

LUS-processen under pandemin  

Den andra frågeställningen handlade om hur momenten i LUS-processen fungerade under pande-

min och hur de förändrades jämfört med innan pandemin.  

Den övergripande bild av LUS-processen som framträdde i resultatet var att SIP fungerade 

dåligt och att de övriga momenten bara delvis fungerade tillfredsställande. Detta kan inte enbart 

förklaras (eller bortförklaras) av pandemin, då resultatet visar att de flesta aktiviteter fungerade på 

ungefär samma sätt även innan pandemin. Undantaget var SIP där resultatet visar en klar försäm-

ring under pandemin. Tidigare utvärderingar visar dock att SIP fungerade dåligt även tidigare så 

försämringen började från en redan låg nivå (Jobe, 2020; Larsson, 2019; Socialutskottet, 2017). En 

slutsats av detta är att det finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete kring hela LUS-processen i 
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allmänhet och SIP i synnerhet. Det bekräftas i en ny rapport från Stadsrevisionen (2021) som också 

lyfter fram brister med SIP. I revisionen framgår att lagens intentioner med SIP inte har uppfyllts 

och att individperspektivet därmed inte kommer fram i tillräcklig utsträckning. Revisionen visar 

också att verksamheterna upplever att SIP medför ett administrativt merarbete samt att det verkar 

råda ett stort tolkningsutrymme kring kriterier för när och hur SIP ska genomföras. Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm rekommenderas att gemensamt utvärdera de olika momen-

ten i SIP i syfte att förenkla processen i vissa delar.  

Resultatet i vår studie visade samtidigt att det fanns skillnader mellan hur de olika aktörerna 

bedömde att aktiviteterna i LUS-processen fungerade. Generellt var det den aktör som ansvarade 

för aktiviteten som gav den mest positiva bilden av hur denna aktivitet fungerade (se bilaga 2, tabell 

A–O). Ett sätt att förstå detta är att det kan vara svårare att se kritiskt på sitt eget arbete än på 

andras. Det är lätt att bli “hemmablind”. Det implicerar att det är viktigt att få återkoppling från 

utomstående som kan synliggöra brister i den egna verksamheten. Denna typ av återkoppling och 

lärande mellan verksamheter lyfts ofta fram som en central aspekt av samverkan, men det förut-

sätter att det finns en grundläggande tillit och respekt som gör att man kan ta till sig kritiska syn-

punkter utifrån (Lasker et al., 2001).  

Ett annat fynd kring LUS-processen var att de undersökta aktiviteterna fungerade olika bra 

beroende på vilken vård- och omsorgsaktör som ansvarade för aktiviteten i fråga. Respondenterna 

bedömde att äldreomsorgen klarade av sina aktiviteter relativt väl, medan slutenvårdens och fram-

förallt vårdcentralernas aktiviteter inte fungerade lika bra (se tabell 5). Detta mönster påvisas även 

i den regionala enkäten, där skillnaden mellan de tre aktörernas aktiviteter till och med är än mer 

uttalad (i manuskript).  

Enligt samverkanslagen har vårdcentralerna en central roll i utskrivningsprocessen, då lagen 

ger den öppna vården ett utökat ansvar för både samordning och genomförande. Patienten ska 

dessutom erbjudas en fast vårdkontakt i öppenvården, exempelvis på sin vårdcentral, och den fasta 

vårdkontakten ansvarar för att kalla till SIP. Mot denna bakgrund är det angeläget att vårdcen-

tralerna får stöd att fullfölja sina åtaganden på ett mer ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionen (2021) 

pekar på att det behövs ett förtydligande kring innehåll och omfattning i uppdraget som fast vård-

kontakt och vad det samordnande helhetsansvaret innebär, inklusive när och hur kallelsen till SIP 

ska göras. Det finns även behov av tydligare rutiner, vägledningar och metodstöd till vårdcen-

tralerna för att underlätta uppdraget som fast vårdkontakt i praktiken.  

Frågan om stöd till vårdcentralerna har inte stått i fokus för den här rapporten, men det har 

diskuterats flitigt i Mötesplatserna under de senaste åren. Vårdcentralerna har fått en ny roll genom 

att bli den aktör som ska hålla i taktpinnen och samordna planeringsprocessen efter utskrivningen 

från sjukhus, inklusive att ansvara för att SIP genomförs. Enligt diskussionerna i Mötesplatserna 

har inte alla förstått vårdcentralernas nya roll eller tagit till sig vad den innebär i praktiken. Det ser 

ut att behövas mer resurser, tid och kunskap för att kunna axla den nya rollen. Exempel på konkret 

stöd som framkommit i Mötesplatserna är forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan 

vårdcentraler om hur arbetet kan organiseras på enheterna. Därtill finns behov av ökad kunskap 

om slutenvårdens, kommunens och primärvårdsrehabs verksamheter och uppdrag, för att tydligare 

förstå sitt eget uppdrag och den egna verksamhetens plats i vård- och omsorgskedjan. Andra fak-

torer som diskuterats är att slutenvården kan behöva förbättra sin förmåga att släppa kontrollen 

och visa större tillit till att primärvården och den kommunala omsorgen kan axla ett större ansvar 
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i utskrivningsprocessen. Även kommunen behöver visa större förståelse för komplexiteten i vård-

centralernas uppdrag.  

Slutligen kan dock påminnas om att implementeringen av samverkanslagen och den regionala 

överenskommelsen påbörjades 2018 i Stockholm, vilket betyder att den inte pågått särskilt länge. 

Omställningen, inte bara för vårdcentralerna utan för samtliga involverade aktörer, kommer att ta 

tid.  

 

Delaktighet, behovsanpassning och trygghet för äldre  

Den tredje frågeställningen handlade om hur verksamheterna uppfattade att de genom samverkan 

i utskrivningsprocessen lyckades möta patienternas och brukarnas behov, göra dem delaktiga och 

skapa trygghet. Detta är en viktig frågeställning då det handlar om kvalitet för målgruppen. Det 

finns ingen anledning att samverka för samverkans skull. Det måste på något sätt bidra till en ef-

fektivare eller bättre vård och omsorg för patienter och brukare. I denna studie har vi dock inte 

undersökt delaktighet, behovsanpassning och trygghet utifrån de äldres perspektiv, utan bara efter-

frågat chefernas och personalens syn på detta. Det är givetvis en svaghet som måste beaktas i tolk-

ningen av resultatet. I studien finns dock flera olika resultat som tillsammans kan kasta ljus på 

denna frågeställning.  

För det första ställdes direkta frågor om hur de berörda samverkansaktörerna ansåg att de 

lyckades möta patienternas och brukarnas behov och problem, göra dem delaktiga i planeringen av 

vård- och omsorgsinsatser och skapa en trygg och säker hemgång. Svaren på dessa frågor indike-

rade att respondenterna bedömde att det fungerade “ganska bra”. Svaren kan dock nyanseras något 

då resultatet också visade att de olika vård- och omsorgsaktörerna gjorde olika bedömningar av 

dessa frågor. Slutenvården förmedlade den mest positiva bilden medan framförallt äldreomsorgen 

och primärvårdsrehab gav en mer negativ bild.  

Att just äldreomsorgen och primärvårdsrehab gav en mer negativ bild av delaktighet, behov-

sanpassning och trygghet är värt att notera. Som vi varit inne på tidigare är det dessa aktörer som 

möter patienterna och brukarna i hemmet och därmed har goda möjligheter att se de faktiska kon-

sekvenserna av utskrivningsprocessens eventuella brister och hur dessa yttrar sig för den enskilde 

i dennes vardag.  

För det andra ställdes frågor om hur patienter och brukare involverades i planeringen av sina 

vård- och omsorgsinsatser, exempelvis genom en SIP. SIP lyfts fram som det verktyg som fram-

förallt ska möjliggöra för den enskilde att vara delaktig i planeringsarbetet, värna sina intressen och 

aktivt påverka sin egen vård och omsorg (SKR, 2020). Studien visar dock påtagliga brister i arbetet 

med SIP, både när det gäller att överhuvudtaget genomföra SIP och följsamheten till upprättade 

riktlinjer och rutiner kring SIP-mötet och den dokumentation som hör till. En fjärdedel av respon-

denterna uppgav att det inte genomfördes några SIP:ar eller andra planeringsmöten tillsammans 

med patienter och brukare under pandemin. Och det framkom med tydlighet att SIP var det mo-

ment i utskrivningsprocessen som fungerade sämst.  

Från bland annat Mötesplatserna vet vi att SIP omgärdades av stora utmaningar redan innan 

pandemin, men studien visar dessutom att arbetet med SIP försämrades ytterligare under pande-

min. Det saknas fortfarande kunskap som tydligt visar om SIP är ett effektivt verktyg för att skapa 

en trygg och säker vård och omsorg i hemmet utifrån den äldres behov och önskemål. Men ef-

tersom SIP har en så central plats i samverkanslagen och den regionala överenskommelsen så blir 
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brister i arbetet med SIP likväl betydelsefullt för verksamheternas förmåga att möta patienternas 

och brukarnas behov, göra dem delaktiga och skapa en trygg och säker hemgång.  

För det tredje framkom röster i det kvalitativa materialet som vittnade om brister i delaktighet 

och inflytande för de äldre i samband med utskrivningsplaneringen. Exempelvis framkom att över-

gången från fysiska möten till telefonmöten, och i viss mån digitala videomöten, försvårade kom-

munikationen med många äldre personer. Telefon och videomöten fungerande bra för en del, men 

för en relativt stor grupp äldre ansågs det försvåra möjligheten att delta aktivt i planeringen av den 

egna vården och omsorgen. Ett fysiskt möte kunde ibland vara nödvändigt, inte bara på grund av 

tekniska hinder, utan också för att det möjliggör en mer naturlig interaktion och gör det lättare att 

fånga kroppsspråk och andra icke-verbala uttryck som kan vara relevanta för helhetsförståelsen 

och för att undvika missförstånd. 

I den fortsatta utvecklingen efter pandemin är det viktigt att diskutera och tänka igenom hur 

de digitala mötesformernas effektivitet ska kunna kombineras med de fysiska mötenas mänskliga 

fördelar och de äldres förmågor, önskemål och delaktighet. Ett perspektiv på delaktighet i detta 

sammanhang är att delaktighet inte bara handlar om att utöva ett reellt inflytande inom ramen för 

en viss mötesform, utan också om att ha inflytande över och möjlighet att påverka mötesformen i 

sig. Om flera olika, och ibland motstridiga, intressen och behov ska kunna värnas och tillgodoses 

kommer det att behövas flexibla lösningar som kan anpassas till olika individer och situationer. När 

det exempelvis gäller SIP kan några behöva träffas fysiskt på plats ihop med den äldre, medan andra 

kan ansluta digitalt och ändå delta aktivt i mötet (Vård- och omsorgsanalys, 2021). 

 

Etablerade samverkansstrukturer  
Den fjärde och sista frågeställningen handlade om i vilken grad tidigare etablerade samverkansfo-

rum samt nyetablerade kluster användes under pandemin, och huruvida det fanns något samband 

mellan deltagande i dessa forum och verksamheternas förmåga att samverka under krisen. I detta 

avsnitt diskuterar vi de tidigare etablerade forumen med utgångspunkt i faktorer som lyfts i sam-

verkansforskningen. I nästa avsnitt tar vi upp de nyinrättade klustren och kopplar dessa till distinkt-

ionen mellan samverkan, samordning och samarbete enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2006).  

Inledningsvis kan vi konstatera att resultatet visar att det totalt sett var färre respondenter som 

deltog i ett samverkansforum mellan region och kommun under pandemins första våg jämfört med 

innan pandemin. Delaktigheten i tidigare etablerade forum minskade ungefär med hälften. Samti-

digt bildades de nya klustren, men dessa kompenserade inte fullt ut för nedgången av redan etable-

rade forum. Innan pandemin deltog drygt nio av tio respondenter i ett etablerat samverkansforum, 

vilket kan jämföras med att två tredjedelar deltog i antingen ett etablerat forum eller ett nyinrättat 

kluster under den studerade perioden.  

Pandemin skapade en akut situation som krävde tuffa prioriteringar och många prioriterade 

då ner sitt deltagande i etablerade samverkansforum. Dessa forum var av naturliga skäl inte utveck-

lade för att hantera en pandemi. De hade andra syften och annat fokus, exempelvis att driva ut-

vecklingsarbete kring en sammanhållen vård och omsorg, utskrivning från sjukhus eller gemensam 

kommunikation. Emellertid, ett intressant fynd var att samverkansarbetet tycktes fungera bättre 

om de etablerade forumen nyttjades även under pandemin. I det kvalitativa materialet berättade 

flera deltagare att etablerade forum underlättade samverkansarbetet, då det inom och runt dessa 

forum fanns uppbyggda kontaktvägar och personliga relationer som kunde nyttjas under pande-
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min. Det kvantitativa materialet visade också att de som deltog i dessa forum bedömde att pande-

min i lägre grad försvårade samverkansarbetet jämfört med dem som inte deltog. De bedömde 

också att de nåddes bättre av information uppifrån och att samverkan vid utskrivningen fungerade 

bättre jämfört med dem som inte deltog (se bilaga 1, tabell B). Motsvarande samband påvisas även 

i den regionala enkäten som inkluderar hela Stockholms län (i manuskript). Frågan är hur dessa 

samband kan tolkas och förstås.  

 

Mötesplatser för lokal samverkan  

För att kunna resonera kring detta behöver vi först klargöra vad det var för samverkansforum det 

rörde sig om. De etablerade forum som nämndes i enkätstudien var främst Nestor FoU-centers 

Mötesplatser för lokal samverkan, då enkäten distribuerades via deltagarlistor i dessa forum samt 

till olika arbetsgrupper med koppling till dessa. Följdfrågan blir då vad som kännetecknar dessa 

mötesplatser? Vi fokuserar här på främst två aspekter som i tidigare utvärderingar och studier visats 

vara betydelsefulla i Mötesplatserna, dels betydelsen av en fungerande organisation och administ-

ration runt samverkansarbetet, dels vikten av ömsesidig tillit och förståelse för varandra och 

varandras verksamheter (Åhlfeldt, 2018; Björkman, under tryckning; Hallberg et al., i manuskript).  

I en tidigare utvärdering av Mötesplatserna visas hur mötesplatsledarna lade betydande kraft 

och resurser på att organisera och administrera dessa forum, sköta det praktiska kringarbetet och 

driva arbetet framåt (Åhlfeldt, 2018). Utvärderingen visar också att det genom Mötesplatserna eta-

blerades en infrastruktur av kontaktvägar mellan slutenvården, primärvården och äldreomsorgen. 

I en kommande forskningsstudie som undersökt Mötesplatserna visas även att både mötesplatsle-

darna och deltagarna ägnade stort fokus åt att bygga relationer, skapa en känsla av delaktighet, 

integrera skilda perspektiv och därmed främja en ömsesidig tillit mellan deltagarna (Hallberg et al., 

i manuskript).  

I tolkningen av enkätsvaren är det svårt att definitivt avgöra hur olika respondenter avgränsade 

och förstod ett samverkansforum. Vissa respondenter kan ha tolkat Mötesplatserna snävt, som 

enbart bestående av de specifika mötesplatsträffarna som genomfördes digitalt. Andra kan ha tolkat 

dem vidare och även inkluderat de nätverk, lokala grupper, relationer och kontaktvägar som byggts 

upp inom ramen för dessa forum. En möjlig tolkning är att respondenter som byggt upp ett starkt 

nätverk inom ramen för Mötesplatserna tenderade att se dem som aktiva och levande även om de 

inte deltog i något planerat möte under pandemins första våg. Respondenter med svagare förank-

ring i Mötesplatserna kan i motsvarande situation ha uppfattat att de inte var aktiva i forumet under 

pandemin om de inte själva deltog i vårens möten.  

 

Att bygga upp samverkansförmåga  

I samverkansforskningen är det tydligt att ömsesidig tillit, respekt och förståelse är viktiga förut-

sättningar för en fungerande samverkan (Knoben & Oerlemans, 2006; Stolp et al., 2017; Karam et 

al., 2018). Interorganisatorisk samverkan främjas dessutom av en relativt hög grad av formalisering, 

där roller och ansvar är tydligt definierade och där det finns fastlagda processer för beslutsfattande, 

kommunikation och informationsdelning (Karam et al., 2018). Viss forskning visar också att admi-

nistrationen runt samverkan är viktig, exempelvis ledarskapets förmåga att organisera effektiva mö-

ten (Seaton et al., 2018), men också att formalia som dagordningar och minnesanteckningar funge-

rar smidigt (Berlin, 2016). 
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Emellertid, att skapa tillitsfulla relationer och bygga upp en effektiv organisation och admi-

nistration kring ett samverkansforum tar tid och kräver både resurser och engagemang (Eriksson 

et al., 2020). Detta kan vara en förklaring till att de respondenter som deltog i tidigare etablerade 

samverkansforum upplevde att samverkan fungerade bättre under pandemin än de som inte deltog 

i sådana forum. I dessa etablerade forum hade man med större sannolikhet hunnit bygga upp en 

fungerande organisation och skapa personliga relationer, lärt känna varandra och varandras verk-

samheter och därmed också grundlagt en större tillit till varandra.  

Detta resonemang kan kopplas till begreppet “capacity building”, som bland annat används 

inom projektforskning och hållbarhetsforskning för att diskutera den långsiktiga uppbyggnaden av 

en organisations förmåga inom ett visst område (Johnson et al., 2004; Shediac-Rizkallah & Bone, 

1998). Capacity building kan definieras som de processer genom vilka en organisation utvecklar de 

kunskaper, strukturer, verktyg, metoder och övriga resurser som behövs för att utföra en uppgift 

på ett effektivt sätt (Goldberg & Bryant, 2012). Capacity building kan exempelvis handla om att 

bygga upp de involverade vård- och omsorgsaktörernas förmåga att samverka.  

Den organisatoriska samverkansförmågan kan handla om organisatoriska strukturer och pro-

cesser som stödjer samverkan, exempelvis riktlinjer, rutiner, tydliga roller och mandat, kommuni-

kationsvägar och uppdaterade kontaktlistor (Seaton et al., 2018; Berlin et al., 2016). Det kan handla 

om de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som chefer och personal behöver för en effektiv 

samverkan (Danermark, 2015). Det kan också handla om att skapa en samverkanskultur där normer 

och värderingar uppmuntrar utbyte med andra verksamheter och att man bygger sociala relationer, 

tillit och förtroende över organisationsgränser (Eriksson et al., 2020).  

Med detta perspektiv synliggörs att det finns potential för samverkansforum, som exempelvis 

Mötesplatserna, att på sikt stärka de involverade verksamheternas samverkansförmåga. Även om 

de digitala mötesplatsträffarna som genomfördes under våren beskrevs som viktiga för att dela 

erfarenheter, ventilera oro, stärka varandra och få en möjlighet att prata av sig i en stressig situation, 

så fäster vi framförallt vikt vid att Mötesplatserna under lång tid har byggt upp kontaktnät, kon-

taktlistor, personliga relationer, tillit och rutiner för samverkan. Flera deltagare sade att detta möj-

liggjorde smidiga och snabba kontakter när pandemin slog till. Detta kan beskrivas som en stärkt 

samverkansförmåga som i flera fall tycks ha skapat goda förutsättningar för samverkan även utan-

för de specifika mötesplatsträffarna.  

Detta behöver emellertid inte betyda att Mötesplatserna bidragit till en långsiktigt hållbar för-

stärkning av samverkansförmågan i meningen att denna förmåga är överlevnadskraftig på egen 

hand utan Mötesplatsernas strukturer och processer. Upparbetade kontaktvägar, relationer, tillit 

och rutiner kan mycket väl vara beroende av dessa strukturer och processer. Eftersom Mötesplat-

serna inte är permanentade genom formella beslut och långsiktig finansiering, och då de existerar 

parallellt med andra, i vissa fall högt prioriterade, samverkansforum, kan man inte ta för givet att 

de kommer att finnas kvar på lång sikt. Därför är en utmaning för Mötesplatserna, och andra lik-

nande forum, att bidra till ett organisatoriskt lärande som inte är avhängigt dessa forum eller de 

enskilda individer som deltar i dessa. Den ökade samverkansförmågan behöver integreras tydligare 

på hemmaplan i de involverade organisationernas egna ordinarie verksamheter (van Winkelen, 

2010; Åhlfeldt, 2018). 
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Nyetablerade kluster 

Den fjärde frågeställningen handlade också om de nyetablerade klustren och hur de användes under 

pandemin. Klustren hade nyligen startats upp när enkäten gick ut i juni 2020. Trots det visar resul-

tatet att de som deltog i dessa kluster uppskattade dem och ansåg att de fungerade för informat-

ionsspridning och för att lösa praktiska problem kopplade till Covid-19. Enligt deltagarna funge-

rade de även för att hantera andra gemensamma frågor vid sidan av Covid-19 (se bilaga 1, tabell 

A). Gruppen som deltog i dessa kluster skattade samverkansarbetet som mer välfungerande än 

gruppen som inte deltog i klustren, men de observerade skillnaderna mellan grupperna var inte 

statistiskt signifikanta (se bilaga 1, tabell C).  

 

Formell samverkan och informellt samarbete 

Den centrala uppgiften för klustren var att fungera som en länk i informationskedjan och stödja 

implementeringen av nya direktiv, riktlinjer och rekommendationer. Klustren tog emot informat-

ion från krisledningen, exempelvis om patientflöden, vårdplatser och tillgång till skyddsutrustning, 

och förde den vidare ut till de lokala vård- och omsorgsaktörerna. Klustren initierades från led-

ningsnivå i regionen, men de var inte detaljstyrda uppifrån på så sätt att de hade ett tydligt formu-

lerat uppdrag eller tydligt utpekade kriterier för vilka som skulle delta.8 Det var till stor del upp till 

respektive kluster att formera sig utifrån egna bedömningar och prioriteringar. Särskilt kommuner-

nas representation var öppen för tolkning då det inte framgick tydligt vilka funktioner som absolut 

skulle ingå. Det var även oklart hur primärvårdsrehab skulle involveras i klustren.  

I både det kvalitativa och kvantitativa materialet är det svårt att definitivt avgöra vilket samar-

bete som hör till just klusterorganisationerna då dessa inte var entydigt avgränsade och definierade. 

En del respondenter kan ha haft en bredare definition av klustren medan andra hade en snävare. 

Något som dock framgår tydligt i materialet från Mötesplatserna var att det konkreta samarbetet 

ute i verksamheterna till stor del beskrevs som informellt, flexibelt och lösningsorienterat. Enligt 

flera deltagare fanns sällan tid att organisera gemensamma möten för att planera aktiviteter tillsam-

mans, utan man var tvungen att gå till handling direkt. Ett exempel på informella lösningar som 

nämndes var att man hjälptes åt genom att åka till varandra med munskydd, plasthandskar och 

annan skyddsutrustning. I materialet från Mötesplatserna beskrev flera chefer och personal att fo-

kus låg fullt ut på att få saker gjorda utan att skapa för mycket organisation, byråkrati, utredning, 

dokumentation och så vidare. Under krisen var det avgörande att kunna agera snabbt och då sades 

att kreativ lösningsorientering och flexibilitet var helt centralt. 

Detta kan diskuteras utifrån Axelsson och Bihari Axelssons (2006, 2013) modell om vertikal 

och horisontell integrering, där de skiljer på samverkan och samarbete. Ett sätt att förstå distinkt-

ionen mellan samverkan och samarbete är att samverkan har en formell struktur medan samarbete 

är mer informellt. I samverkan finns formella strukturer och processer på plats och syftet är att 

dessa ska stödja och möjliggöra ett arbete över organisatoriska gränser för att man tillsammans ska 

kunna hantera gemensamma frågor på ett effektivt sätt. Det kan exempelvis handla om att etablera 

ett samverkansforum, där formella beslut tydligt definierar forumets syfte och mål, deltagarnas 

roller, ansvar och mandat samt vilka resurser som står till buds. Ett samarbete bygger istället på att 

gemensamma frågor hanteras genom frivilligt engagemang i mer löst sammansatta grupperingar. 

                                                

 
8 Enligt mailkonversation med en högre tjänsteman i hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 
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Enligt detta perspektiv var det främst informellt samarbete som ägde rum ute i verksamhet-

erna. De nya klustren formaliserade inte samarbetet på de verksamhetsnära organisationsnivåerna 

i någon större utsträckning. Att samarbetet var informellt betyder dock inte att det inte fungerade. 

Studien visar tvärtom att många upplevde ett nära samarbete, där olika verksamheter ställde upp 

för varandra, löste problem och hjälptes åt att hantera krisen tillsammans (jfr Eriksson et al., 2021). 

Men om det saknas en vertikal integrering och tydlig styrning uppifrån så blir kvaliteten i dessa 

informella samarbeten starkt beroende av de enskilda individernas personliga ansvarskänsla och 

frivilliga engagemang. 

 

Avvägning mellan styrning och flexibilitet 

För- och nackdelar med informellt samarbete kan diskuteras med utgångspunkt i ett klassiskt or-

ganisationsteoretiskt dilemma, där förutsägbarhet och effektivitet ställs mot flexibilitet och anpass-

ning (March, 1991; Ellström, 2009). Informellt samarbete med svag eller obefintlig styrning upp-

ifrån riskerar att leda till stora lokala variationer, där det fungerar bra på vissa håll men dåligt på 

andra. En mer formaliserad samverkan med tydligare styrning kan säkra större likvärdighet och 

därmed högre rättssäkerhet och en mer jämlik vård och omsorg (jfr Svensson, 2011).  

Samtidigt har ett informellt samarbete större frihet och begränsas inte lika mycket av formella 

strukturer och byråkratiska processer. Det ökar möjligheten till snabb anpassning då varje unikt 

problem kan bedömas i sitt sammanhang och hanteras på ett flexibelt sätt (jfr Burns & Stalker, 

1994; Evetts, 2009). I det kvalitativa materialet från Mötesplatserna beskrevs denna flexibilitet som 

viktig under pandemin. Flera underströk att de snabbt behövde hitta nya lösningar, kontinuerligt 

förändra befintliga arbetssätt och pröva sig fram. De berättade att det inte fanns tid för långa ut-

redningar eller för att gå igenom all byråkrati för att få igenom nya förslag. Flera uttryckte att detta 

var ett befriande arbetssätt, som man gärna ville fortsätta med även efter pandemin. Det fanns en 

önskan om en mindre byråkratisk och mer flexibel organisation, om att vara mer förändringsinrik-

tad och i högre grad våga pröva nya idéer. Denna önskan kan förstås som en del av den kritik som 

många riktat mot en tilltagande formalisering och byråkratisering av vården och omsorgen (Za-

remba, 2013; Bornemark, 2018) och som bland annat omsatts i en diskussion om en mer tillits-

baserad styrning (SOU 2018:47).  

 

En långsiktig samverkansstruktur  

Detta informella och lättrörliga samarbete kan i vissa fall ha varit nödvändigt under den kris som 

pandemin innebar. På längre sikt, om det ska etableras ett hållbart samverkansarbete, kan dock 

dessa informella lösningar ses som en riskabel väg, inte bara för att de riskerar att leda till stora 

lokala skillnader, utan också för att ett informellt samarbete riskerar att rinna ut i sanden när krisen 

är över. Tidigare forskning visar nämligen att interorganisatorisk samverkan ofta behöver formali-

seras i relativt hög grad (Karam et al., 2018). Ett tydligt syfte och väl definierade roller, mandat och 

ansvar är viktiga förutsättningar för en effektiv samverkan. Och tidigare forskning visar på behovet 

av ett starkt ledarskap och en tydlig organisation och administration kring samverkansarbetet (Ka-

ram et al., 2018; Seaton et al., 2018). Det krävs resurser, mötesplatser och forum samt en långsik-

tighet som gör att det kan skapas tillitsfulla relationer (Stolp et al, 2017; Eriksson et al., 2020). Allt 

detta kräver organisatoriska strukturer som kan formaliseras och förankras på alla nivåer i berörda 

organisationer.  
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Enligt det här resonemanget kännetecknas en effektiv och hållbar samverkan av en rimlig 

balans mellan formella strukturer och mer informella lösningar. Det krävs flexibilitet och förmåga 

att anpassa sig till förändringar i omvärlden, men det krävs också en struktur som tydliggör för-

väntningar och vilka åtaganden olika aktörer har i samverkansarbetet. En risk är annars att samver-

kansarbetet blir till intet förpliktigande. På ett teoretiskt plan kan sägas att denna balans ligger in-

bakad i samverkansbegreppet. Enligt Axelsson och Bihari Axelssons (2006) modell definieras sam-

verkan som en kombination av vertikal och horisontell integrering. Det betyder att samverkan ba-

seras på styrning uppifrån och formella beslut som implementeras i berörda verksamheter, samti-

digt som styrningen är tillräckligt öppen för att också ge utrymme för informella lösningar, frivilliga 

överenskommelser, flexibilitet och utbyte mellan berörda verksamheter. 

 

Fortsatt klusterorganisation i Stockholm 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns ett formellt beslut i regionen att fortsätta klusteror-

ganisationerna och bygga vidare på dessa även efter pandemin. I förfrågningsunderlaget för hus-

läkarverksamhet med basal hemsjukvård finns ett uppdrag om geografiskt samordningsansvar där 

husläkarmottagningarna i varje kommun eller stadsdel ska utse en mottagning som ska fungera som 

klustersamordnare och ansvara för att koordinera det gemensamma arbetet mellan vård- och om-

sorgsgivarna i det geografiska närområdet. Uppdraget innebär bland annat att organisera och sam-

mankalla till nätverksmöten och samordna de processer som berör flera vård- och omsorgsgivare. 

Åtgärden var planerad till 2022 men har tidigarelagts till februari 2021 för att tillvarata det arbetet 

som gjorts i klustren under pandemin (HSN, 2020). Därtill får SLSO även ansvar att stödja klus-

tersamordnarna, genom att bland annat utveckla mötesformer, stötta implementering av nya ar-

betssätt och sprida kunskaper och erfarenheter (HSN, 2021).  

Dessa beslut kan eventuellt bidra till att klustren blir än mer formaliserade, att deras syfte och 

uppdrag förtydligas och att roller och ansvar blir tydligt definierade. Om klustrens funktion tydlig-

görs kan det också bli lättare att se hur andra samverkansforum, som exempelvis Mötesplatserna, 

kan vidareutvecklas för att komplettera klustren. Erfarenheterna från många års arbete med Mö-

tesplatserna har synliggjort flera faktorer viktiga för en fungerande och mer långsiktig samverkan. 

Exempel på sådana faktorer är (a) att se till att “rätt” aktörer samlas för samverkan, (b) att ingen 

berörd aktör lämnas utanför, (c) att deltagarna lär känna varandras verksamheter, skapar respekt 

och tillit till varandra, (d) att samverkansmöten har ett relevant innehåll för dem som deltar, med 

fokus på aktörernas olika perspektiv på gemensamma samverkansutmaningar, (e) att det inte bara 

pratas samverkan utan också görs konkreta samverkansarbeten mot gemensamt uppsatta mål, samt 

(f) att en aktör behöver stå för ledarskapet och vara koordinerande, inkluderande, flexibel och 

drivande med fokus på att skapa struktur och se till att samverkansarbetet kan fungera (Björkman, 

under tryckning). 
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Metoddiskussion 
Vi avslutar denna rapport med en diskussion om styrkor och svagheter i studiens metod. En utma-

ning i studien har varit att det saknas en etablerad och gemensam förståelse av vad som menas med 

samverkan. Det påverkar hur enkätfrågor tolkas och förstås. Det har exempelvis varit svårt att skilja 

på en vid, mer generell förståelse av samverkan runt äldre personer med behov av insatser från 

både regionala och kommunala verksamheter och en snävare, mer specifik förståelse av samverkan 

utifrån samverkanslagen (LUS). Utöver denna brist på en gemensam förståelse av samverkansbe-

greppet, finns några aspekter av studiens metod som bör nämnas och beaktas i tolkningen av re-

sultatet.  

För det första är det värt att åter påminna om att patienter, brukare och anhöriga inte ingår i 

studien. Enkäten besvarades av yrkesverksamma. Resultatet ska därför inte tolkas som att det speg-

lar de äldres syn på samverkansarbetet och resultatet av detta.  

För det andra var enkätstudien relativt liten. Den inkluderade 60 respondenter där majoriteten 

hade en chefs- eller ledningsfunktion. Svarsfrekvensen var 48 procent. Under omständigheterna 

kan det betraktas som en acceptabel svarsfrekvens (jfr Bryman, 2008), men likväl var det en bety-

dande andel som inte besvarade enkäten, vilket kan ha påverkat resultatet. Vid en jämförelse med 

de centrala och norra kommunerna i länet, som besvarade samma enkät, så var svarsfrekvensen 

påtagligt högre i de södra kommunerna. Detta var ett skäl till att vi lyfte ut resultatet för södra länet 

i denna rapport. Ett annat skäl till detta var att enkätstudien kunde kompletteras med det kvalitativa 

materialet från Mötesplatserna, som var etablerade i de aktuella kommunerna sedan flera år tillbaka. 

Mötesplatsmaterialet stärker studien då det kunde användas för att bekräfta, nyansera och utveckla 

enkätresultatet. Frågeställningarna kunde belysas från flera perspektiv.  

För det tredje var deltagarna i studien inte helt representativa för de aktörer som samverkar i 

utskrivningsprocessen. Framförallt var representationen från äldreomsorgens utförare låg. Att de-

ras perspektiv inte kommer till uttryck fullt ut kan ha påverkat resultatet. De stod inför många svåra 

situationer under pandemin och hade dessutom möjlighet att se de mer långsiktiga konsekvenserna 

av bristande samverkan då de mötte brukarna i deras vardag även efter utskrivningsprocessen. 

Detta kan ha gjort att vissa samverkansbrister inte synliggjorts så tydligt i studien.  

Representativiteten påverkades också av att enkäten skickades ut via kontaktlistor från Mötes-

platserna och arbetsgrupper kopplade till dessa. Sannolikt var dessa personer mer engagerade, in-

satta och kunniga om samverkansarbetet än genomsnittet. Men de kan också ha varit mer personligt 

investerande i samverkansarbetet, vilket möjligen kan ha resulterat i ett mindre kritiskt perspektiv 

på samverkan.  

En relevant fråga är om resultatet ger en alltför positiv bild av samverkansarbetet. Det är en 

tänkbar konsekvens av att respondenterna främst var chefer, som sannolikt var engagerade och 

investerade i samverkan, att utförare i äldreomsorgen var underrepresenterade, samt att patienter, 

brukare och anhörigas perspektiv inte kommer fram i studien. Från tidigare forskning vet vi att 

studier som bygger på självrapporterade data tenderar att överskatta det egna arbetets betydelse 

(Stirman et al., 2012). Tidigare studier har också visat att pandemin skapade en känsla av akut kris, 

vilket medförde lösningsfokus och sammanhållning, men också tenderade att motverka kritisk di-

stans och reflektion (Eriksson et al., 2020). Eftersom studien genomfördes under pandemins första 

våg så var respondenterna mitt uppe i den akuta krishanteringen. Det är inte konstigt om det då 

var svårt att ta ett steg tillbaka och titta på situationen med en mer kritisk blick. Men det fanns 
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också en fördel med att enkäten gick ut tidigt. Respondenterna kunde beskriva situationen de be-

fanns sig mitt i. De behövde inte tänka tillbaka och försöka minnas och beskriva händelser i efter-

hand.  

Ytterligare en aspekt av studien som bör beaktas i tolkningen av resultatet är att den har en 

tvärsnittsdesign. Den undersöker respondenternas syn på samverkansarbetet vid ett specifikt till-

fälle och därefter beräknas statistiska samband och skillnader mellan grupper.9 Statistiska samband 

av detta slag säger dock ingenting om kausalitet/orsakssamband. Det betyder att de samband som 

påvisades mellan deltagande i ett aktivt samverkansforum och en mer positiv bedömning av hur 

väl samverkansarbetet fungerade inte visar att det var dessa forum som stärkte samverkansarbetet. 

Det är en av flera möjliga tolkningar av dessa samband. En alternativ tolkning kan exempelvis vara 

att de personer som deltog i ett aktivt samverkansforum var mer engagerade och investerade i 

samverkan och därför gav mer positiva svar. Det skulle kunna förklara de observerade sambanden.  

En styrka med studien i detta sammanhang var att det i de södra kommunerna var lätt att ringa 

in vilka tidigare samverkansforum som åsyftades. Det handlade framförallt om Mötesplatserna och 

dess arbetsgrupper, som var etablerade i dessa kommuner. Det underlättade analysen av nämnda 

samband mellan aktiva samverkansforum och en mer välfungerande samverkan, då dessa samband 

kunde sättas in i ett konkret sammanhang och tolkas och förstås mot bakgrund av den kunskap 

och de erfarenheter vi redan hade om dessa samverkansforum. 

  

                                                

 
9 En invändning mot metoden är att parametriska tester inte bör användas på ordinaldata från likertskalor. Kring detta 
finns en långvarig diskussion inom vetenskapen och vi kan konstatera att det finns goda argument för att använda 
parametriska tester på likertskalor (Norman, 2010; Wadgave & Khairnar, 2016). På de tregradiga skalorna som an-
vänds i frågorna om LUS-processen har vi dock inte beräknat medelvärden eller använt parametriska tester. 
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Bilaga 1. Statistiska analyser 
I denna bilaga redovisas resultat från statistiska analyser. Först redovisas resultat från oberoende 

envägs ANOVA som testade skillnaderna mellan hur de olika vård- och omsorgsaktörerna svarade 

på åtta frågor om samverkan.  

Därefter redovisas resultat för t-tester som gjordes för att testa om det fanns skillnader rela-

terade till deltagande i tidigare etablerade samverkansforum och nyetablerade kluster.  

  

Skillnader mellan vård- och omsorgsaktörer  
Nedan redovisas resultat från oberoende envägs ANOVA kopplade till de åtta frågorna i tabell 6–

10 och 12–14. I dessa analyser testas om medelvärdesskillnaderna mellan slutenvården, vårdcen-

traler, äldreomsorgen och primärvårdsrehab var statistiskt signifikanta. Vid signifikanta skillnader 

(p < .05) gjordes eftertester (LSD) för att identifiera vilka grupper det var som skiljde sig från 

varandra.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 6  

Fråga: Hur upplever du att samverkan i utskrivningsprocessen kring individen fungerat under Coronapandemin?  

En oberoende envägs ANOVA visar att det fanns en signifikant medelvärdesskillnad mellan 

vård- och omsorgsaktörerna i synen på samverkan i utskrivningsprocessen, F (3, 54) = 2,875, p = 

.045. Ett eftertest (LSD) visar att skillnaden var signifikant mellan slutenvården och äldreomsorgen 

(medelvärdesskillnad = -0,55, p = .019) samt mellan slutenvården och primärvårdsrehab (medel-

värdesskillnad = -0,75, p = .010). Mellan övriga grupper var skillnaden för liten för att vara statist-

iskt signifikant.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 7  

Fråga: Upplever du att information från ledningen om nya direktiv/riktlinjer och rutiner gällande utskrivningspro-

cessen under pandemin har nått fram till dig?  

En oberoende envägs ANOVA visar att medelvärdesskillnaderna mellan vård- och omsorgs-

aktörerna inte var statistiskt signifikanta, F (3, 53) = 2,236, p = .095.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 8  

Fråga: I de fall behov av rehabilitering funnits, i vilken omfattning har primärvårdsrehab involverats i samband 

med utskrivning från sjukhus under pandemin?  

En oberoende envägs ANOVA visar att medelvärdesskillnaderna mellan vård- och omsorgs-

aktörerna inte var statistiskt signifikanta, F (3, 34) = 2,307, p = .094.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 9  

Fråga/påstående: Coronapandemin har förstärkt samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser 

efter utskrivning från sjukhus.  

En oberoende envägs ANOVA visar att medelvärdesskillnaderna mellan vård- och omsorgs-

aktörerna inte var statistiskt signifikanta, F (3, 51) = 1,188, p = .323.  
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Medelvärdesskillnader i tabell 10  

Fråga/påstående: Coronapandemin har försvårat samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser 

efter utskrivning från sjukhus.  

En oberoende envägs ANOVA visar att det fanns en signifikant medelvärdesskillnad mellan 

vård- och omsorgsaktörerna, F (3, 45) = 2,838, p = .049. Ett eftertest (LSD) visar att det var skill-

naden mellan slutenvården och äldreomsorg som var statistiskt signifikant (medelvärdesskillnad = 

-0,87, p = .006). Mellan övriga aktörer fanns inga signifikanta skillnader.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 12  

Fråga: Genom att samverka kring individen, hur väl upplever du att aktörerna lyckas möta patienternas/brukar-

nas behov och problem?  

En oberoende envägs ANOVA visar att det fanns en signifikant medelvärdesskillnad mellan 

vård- och omsorgsaktörerna i synen på behovsanpassning, F (3, 48) = 5,342, p = .003. Ett eftertest 

(LSD) visar att det var primärvårdsrehab som skiljde sig signifikant från de tre andra aktörerna: 

slutenvården (medelvärdesskillnad = 1,17, p = .001), vårdcentralerna (medelvärdesskillnad = 0,80, 

p = .005) och äldreomsorg (medelvärdesskillnad = 0,77, p = .005). Däremot fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 13  

Fråga: Genom att samverka kring individen, hur väl upplever du att aktörerna lyckas göra patienterna/brukarna 

delaktiga i planeringen av vården och omsorgen vid utskrivning från slutenvård?  

En oberoende envägs ANOVA visar att medelvärdesskillnaderna mellan vård- och omsorgs-

aktörerna inte var statistiskt signifikanta, F (3, 46) = 2,298, p = .090.  

  

Medelvärdesskillnader i tabell 14  

Fråga: Genom att samverka kring individen, hur väl upplever du att aktörerna lyckas skapa en trygg och säker 

hemgång från sjukhus?  

En oberoende envägs ANOVA visar att det fanns en signifikant medelvärdesskillnad mellan 

vård- och omsorgsaktörerna i hur de såg på trygghet och säkerhet i patienternas hemgång, F (3, 50) 

= 5,013 , p = .004. Ett eftertest (LSD) visar att slutenvården skiljde sig signifikant från de tre övriga 

aktörer: vårdcentralerna (medelvärdesskillnad = -0,44, p = .034), äldreomsorgen (medelvärdesskill-

nad = -0,50, p = .014) och primärvårdsrehab (medelvärdesskillnad = -1,00, p = .001). Därtill skiljde 

sig primärvårdsrehab från vårdcentralerna (medelvärdesskillnad = 0,56, p = .025) och äldreomsorg 

(medelvärdesskillnad = 0,50, p = .039). Vårdcentralerna och äldreomsorgen svarade väldigt lika och 

skiljde sig således inte signifikant från varandra.  

  

Deltagande i samverkansforum och kluster  
Här redovisas resultat och statistiska analyser om etablerade samverkansforum och nyinrättade 

kluster. I tabell A redovisas tre frågor om hur de nyinrättade klustren fungerade. I tabell B och C 

redovisas t-tester som gjordes för att testa om det fanns skillnader relaterade till deltagande i eta-

blerade samverkansforum eller nyinrättade kluster.  
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Tabell A. Klustrens funktion för samverkansarbetet.  

  

  

M  N  SD  

Informationsspridning under pandemin  1,36  22  0,581  

Lösa praktiska problem, Covid-19  1,41  22  0,503  

Andra gemensamma frågor, ej Covid-19  1,59  22  0,734  

M = medelvärde, N = antal svarande, SD = standardavvikelse  
Fyrgradig mätskala 1–4. (1 = mycket bra. 2 = ganska bra. 3 = ganska dåligt. 
4 = mycket dåligt.)  

  

I tabell B redovisas resultat från t-tester, där gruppen som deltog i ett tidigare etablerat och fortsatt 

aktivt samverkansforum jämförs med gruppen som inte deltog i något sådant forum. T-testerna 

gjordes för sex variabler baserade på de åtta enkätfrågor som redovisas i tabell 6–10 och 12–14 (se 

ovan). De tre frågorna om behovsanpassning, delaktighet och trygghet för patienter och brukare 

(tabell 12–14) slogs samman till en variabel som benämns kvalitet för patienter/brukare (α = .869).  

  
Tabell B. T-test för deltagande i tidigare etablerat samverkansforum.  
Variabel  
  

M1 (SD)  N1  M2 (SD)  N2  t  r  p  

Samverkan vid utskrivning  1,74 (0,59)  27  2,10 (0,61)  30  -2,25  .29  .028*  

Kvalitet för patienter/brukare  1,89 (0,58)  27  2,13 (0,57)  29  -1,54  .20  .131  

Information från ledningen  1,56 (0,70)  27  2,14 (1,09)  29  -2,39  .33  .021*  

Primärvårdsrehabs involvering  2,33 (0,84)  18  2,63 (0,83)  19  -1,09  .18  .285  

Covid-19 försvårade samverkan  2,88 (0,83)  25  2,27 (0,91)  30  2,59  .34  .012*  

Covid-19 förstärkte samverkan  2,33 (0,76)  24  2,36 (0,91)  25  -0,11  .02  .912  

M1 (SD) = medelvärde och standardavvikelse för gruppen som deltog i samverkan. M2 (SD) = medel-
värde och standardavvikelse för gruppen som inte deltog i samverkan.  
Fyrgradig mätskala, 1–4, där ett lågt värde är positivt/instämmer.  
* p < .05.  

  

I tabell C redovisas motsvarande t-tester, där gruppen som deltog i ett nyinrättat kluster jämförs 

med gruppen som inte deltog i något kluster.  

  

Tabell C. T-test för deltagande i nyinrättat kluster.  
Variabel  
  

M1 (SD)  N1  M2 (SD)  N2  t  r  p  

Samverkan vid utskrivning  2,00 (0,63)  21  1,97 (0,59)  33  0,18  .02  .858  

Kvalitet för patienter/brukare  2,03 (0,72)  20  2,06 (0,48)  32  -0,18  .02  .862  

Information från ledningen  1,71 (0,85)  21  2,00 (1,03)  33  -1,06  .15  .293  

Primärvårdsrehabs involvering  2,27 (0,80)  15  2,62 (0,87)  21  -1,24  .21  .222  

Covid-19 försvårade samverkan  2,80 (0,89)  20  2,31 (0,90)  32  1,91  .26  .062  

Covid-19 förstärkte samverkan  2,17 (0,79)  18  2,54 (0,84)  28  -1,49  .22  .143  

M1 (SD) = medelvärde och standardavvikelse för gruppen som deltog i kluster. M2 (SD) = medelvärde 
och standardavvikelse för gruppen som inte deltog i kluster.  
Fyrgradig mätskala, 1–4, där ett lågt värde är positivt/instämmer.  
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Bilaga 2: Moment och aktiviteter i 

LUS-processen 
I denna bilaga samlas tabeller om olika moment och delaktiviteter i planeringsprocessen inför och 

under utskrivning från sjukhus (LUS-processen). I tabell A–R redovisas hur aktiviteterna bedöm-

des fungera under pandemin. Dessa frågor har besvarats på en tregradig skala (1 = bra, 2 = varken 

bra eller dåligt, 3 = inte så bra), men i resultatredovisningen har de två senare svarsalternativen 

slagits ihop till en kategori som benämns ”mindre bra”. Under respektive tabell redovisas även 

resultat från chi-två-tester som gjordes för att testa om fördelningen mellan svaren “bra” och 

“mindre bra” skiljde sig mellan slutenvården, vårdcentraler och äldreomsorg. Primärvårdsrehab 

inkluderas inte i dessa analyser då det bara var två personer därifrån som svarade att de deltog i 

LUS-processen.  

Därefter, i tabell S redovisas hur respondenterna bedömde att momenten i LUS-processen 

hade förändrats jämfört med innan pandemin. Dessa frågor besvarades på en tregradig skala (1 = 

bättre, 2 = oförändrat, 3 = sämre).  

  

Inskrivning  
  

Tabell A. Sjukhuset skriver in patienten i Webcare inom 24 timmar.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  8 (80%)  2 (20%)  0  10  
Vårdcentral  7 (47%)  4 (27%)  4  15  
Äldreomsorg  9 (50%)  7 (39%)  2  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  25 (56%)  13 (29%)  7  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 1,533, p 

= .465.  

  
Tabell B. Sjukhuset anger preliminärt utskrivningsdatum i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  8 (80%)  2 (20%)  0  10  
Vårdcentral  7 (47%)  4 (27%)  4  15  
Äldreomsorg  12 (67%)  6 (33%)  0  18  
Primärvårdsrehab*  0  1  1  2  
Total  27 (60%)  13 (29%)  5  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 0,762, p 

= .683.  
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Tabell C. Kommunen svarar inom 24 timmar i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  9 (90%)  1 (10%)  0  10  
Vårdcentral  6 (40%)  5 (33%)  4  15  
Äldreomsorg  15 (83%)  3 (17%)  0  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  31 (69%)  9 (20%)  5  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var något för liten för att vara statistiskt signi-

fikant, χ2(2) = 4,483, p = .106.  

  
Tabell D. Fast vårdkontakt svarar inom 24 timmar.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  3 (30%)  6 (60%)  1  10  
Vårdcentral  6 (40%)  5 (33%)  4  15  
Äldreomsorg  6 (33%)  8 (44%)  4  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  16 (36%)  19 (42%)  10  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 0,919, p 

= .632.  

  

Planering inför utskrivning  
  
Tabell E. Sjukhuset skriver in sin bedömning av patientens funktionsförmåga samt medicinska behov i 
Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  9 (90%)  1 (10%)  0  10  
Vårdcentral  7 (47%)  6 (40%)  2  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  14 (78%)  1  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  20 (44%)  21 (47%)  4  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant, χ2(2) = 13,528, p = 

.001 (< . 05).  

  
Tabell F. Sjukhuset uppdaterar preliminärt utskrivningsdatum i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  5 (50%)  5 (50%)  0  10  
Vårdcentral  7 (47%)  5 (33%)  3  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  15 (83%)  0  18  
Primärvårdsrehab*  0  1  1  2  
Total  15 (33%)  26 (58%)  4  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  
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Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant, χ2(2) = 6,222, p = 

.045 (< . 05).  

  
Tabell G. Kommunen skriver in sin planering i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  8 (80%)  2 (20%)  0  10  
Vårdcentral  7 (47%)  5 (33%)  3  15  
Äldreomsorg  15 (83%)  3 (17%)  0  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  31 (69%)  10 (22%)  4  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 2,578, p 

= .276.  

  
Tabell H. Fast vårdkontakt skriver in sin planering i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  1 (10%)  8 (80%)  1  10  
Vårdcentral  5 (33%)  8 (53%)  2  15  
Äldreomsorg  7 (39%)  9 (50%)  2  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  14 (31%)  25 (56%)  6  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 2,885, p 

= .236.  

  

Utskrivningsklar (UK)  

  
Tabell I. Sjukhuset anger patientens UK-datum.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  6 (60%)  3 (30%)  1  10  
Vårdcentral  9 (60%)  4 (27%)  2  15  
Äldreomsorg  10 (56%)  8 (44%)  0  18  
Primärvårdsrehab*  0  1  1  2  
Total  25 (56%)  16 (36%)  4  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Det var små skillnader mellan slutenvården, vårdcentraler och äldreomsorg. De gav snarlika svar 

på frågan. Det bekräftas av ett Chi-två-test som var långt ifrån statistiskt signifikant, χ2(2) = 0,688, 

p = .709  
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Tabell J. Sjukhuset skriver in plan för hemgång i Webcare.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  6 (60%)  3 (30%)  1  10  
Vårdcentral  6 (40%)  5 (33%)  4  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  13 (72%)  2  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  16 (36%)  21 (47%)  8  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant, χ2(2) = 6,522, p = 

.038 (< . 05).  

  
Tabell K. Kommunen kvitterar UK-meddelandet.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  6 (60%)  2 (20%)  2  10  
Vårdcentral  8 (53%)  3 (20%)  4  15  
Äldreomsorg  13 (72%)  4 (22%)  1  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  28 (62%)  9 (20%)  8  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Det var små skillnader mellan slutenvården, vårdcentraler och äldreomsorg. De gav ungefär samma 

svar på frågan. Det bekräftas av ett Chi-två-test som var långt ifrån statistiskt signifikant, χ2(2) = 

0,050, p = .975.  

  
Tabell L. Fast vårdkontakt kontrollerar att eventuella hjälpmedel finns på plats i hemmet.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  3 (30%)  4 (40%)  3  10  
Vårdcentral  8 (53%)  4 (27%)  3  15  
Äldreomsorg  1 (5,6%)  9 (50%)  8  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  13 (29%)  17 (38%)  15  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant, χ2(2) = 7,229, p = 

.027 (< . 05).  

  
Tabell M. Fast vårdkontakt kvitterar UK-meddelandet.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  2 (20%)  6 (60%)  2  10  
Vårdcentral  10 (67%)  2 (13%)  3  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  6 (33%)  9  18  
Primärvårdsrehab*  1  0  1  2  
Total  16 (36%)  14 (31%)  15  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna var statistiskt signifikant, χ2(2) = 8,309, p = 

.016 (< . 05).  
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Utskrivning (information till patienter)  

  
Tabell N. Sjukhuset informerar patienten och överlämnar nödvändig information.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  6 (60%)  2 (20%)  2  10  
Vårdcentral  5 (33%)  6 (40%)  4  15  
Äldreomsorg  4 (22%)  6 (33%)  8  18  
Primärvårdsrehab*  2  0  0  2  
Total  17 (38%)  14 (31%)  14  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 2,459, p 

= .292.  

  

Samordnad individuell plan (SIP)  

  
Tabell O. Fast vårdkontakt kallar till SIP.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  1 (10%)  7 (70%)  2  10  
Vårdcentral  4 (27%)  10 (67%)  1  15  
Äldreomsorg  0  16 (89%)  2  18  
Primärvårdsrehab*  0  2  0  2  
Total  5 (11%)  35 (78%)  5  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var stor nog för att vara statistiskt signifi-

kant, χ2(2) = 5,338, p = .069. Däremot var skillnaden mellan äldreomsorgen och vårdcentralerna 

signifikant, χ2(1) = 5,275, p = .022 (Bonferronikorrigering, p < .025).  

  
Tabell P. Gemensamt planerat och fördelat insatser vid en inledande SIP (SIP på sjuk-
hus).  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  3 (30%)  5 (50%)  2  10  
Vårdcentral  2 (13%)  10 (67%)  3  15  
Äldreomsorg  1 (5,6)  12 (67%)  5  18  
Primärvårdsrehab*  0  1  1  2  
Total  6 (13%)  28 (62%)  11  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Skillnaden i svar från slutenvården, vårdcentralerna och äldreomsorgen testades med ett chi-två-

test. Resultatet visar att skillnaden mellan aktörerna inte var statistiskt signifikant, χ2(2) = 2,987, p 

= .225.  
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Tabell Q. Gemensamt planerat och fördelat insatser genom att upprätta eller uppdatera 
SIP i hemmet.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  2 (20%)  5 (50%)  3  10  
Vårdcentral  2 (13%)  10 (67%)  3  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  12 (67%)  3  18  
Primärvårdsrehab*  0  2  0  2  
Total  7 (16%)  29 (64%)  9  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Det var små skillnader mellan slutenvården, vårdcentraler och äldreomsorg. De gav ungefär samma 

svar på frågan. Det bekräftas av ett Chi-två-test som var långt ifrån statistiskt signifikant, χ2(2) = 

0,389, p = .823.  

  
Tabell R. Gemensamt justerat pågående insatser genom att följa upp och avsluta SIP i 
hemmet.  

  Bra  Mindre bra  Vet ej  Total  
Slutenvård  1 (10%)  5 (50%)  4  10  
Vårdcentral  2 (13%)  9 (60%)  4  15  
Äldreomsorg  3 (17%)  11 (61%)  4  18  
Primärvårdsrehab*  0  2  0  2  
Total  6 (13%)  27 (60%)  12  45  

* Procent anges ej då antalet svarande är så lågt.  

  

Det var små skillnader mellan slutenvården, vårdcentraler och äldreomsorg. De gav snarlika svar 

på frågan. Det bekräftas av ett Chi-två-test som var långt ifrån statistiskt signifikant, χ2(2) = 0,076, 

p = .963. 

  

Förändring av momenten i LUS-processen 

I tabell S redovisas hur respondenterna ansåg att de fem LUS-momenten förändrades under pan-

demin när svaren för de ingående aktiviteterna i respektive moment räknas samman. I tabellen 

redovisas även förändringen som differensen mellan antalet “bättre”- och “sämre”-svar samt den 

relativa förändringen, som beräknas som förändringen dividerat med det totala antalet svar.  

  
Tabell S. Förändring för momenten i LUS-processen (antal svar).  

  Inskrivning  

Planering 
inför  
utskrivning  Utskrivningsklar  Utskrivning  SIP  

Totalt  
N (%)  

Bättre  16  16  21  6  10  69 (8,5)  
Oförändrat  121  120  140  22  66  469 (57,9)  
Sämre  12  23  22  3  70  130 (16,0)  
Vet ej  31  21  42  14  34  142 (17,5)  
Förändring*  4  -7  -1  3  -60  -61  
Relativ förändring** (%)  2,7  -4,4  -0,5  9,7  -41,1  -9,1  
* Förändring beräknas som antal “bättre”-svar minus antal “sämre”-svar.  
** Relativ förändring beräknas som förändring dividerat med totalt antal svar, exkl. vet ej.  
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Bilaga 3: Enkäten 
  

Bakgrundsfrågor  
  
Kommun/område (var arbetar du?)  
Svarsalternativ: Lista med kommuner.  
  
Jag som besvarar enkäten arbetar inom:  
Svarsalternativ: Geriatrisk slutenvård, Somatisk slutenvård, Husläkarmottagning/vårdcentral, Primärvårdsreha-
bilitering, Socialtjänst/äldreomsorg myndighet, Socialtjänst/äldreomsorg utförare, Annan verksamhet, ange 
vilken.  
  
Jag har följande huvudfunktion:  
Svarsalternativ: Chef (ledningsfunktion), Samordnare/koordinator, Distriktssköterska/sjuksköterska, Fysiotera-
peut/arbetsterapeut, Biståndshandläggare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Utvecklingsledare/stra-
teg, Annan, ange vad.  
  
Ingår du i något/några återkommande forum för samverkan mellan kommun och region bl.a. kring utskriv-
ning från slutenvård?  
Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej.  
  
Har forumet varit aktivt under Coronapandemin?  
Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej.  
Kommentar möjlig.  
  

Nedanstående frågor handlar om hur samverkan kring äldre personer i behov av samord-
nade insatser har fungerat under Coronapandemin. I begreppet samverkan ingår också 
samarbete och samordning.  
  
1. Hur upplever du att samverkan i utskrivningsprocessen kring individen fungerat under Coronapandemin?  
Svarsalternativ: Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt, Mycket dåligt, Vet ej.  
  
2. Genom att samverka kring individen, hur väl upplever du att aktörerna lyckas...  

...möta patienternas/brukarnas behov och problem?  

...göra patienterna/brukarna delaktiga i planeringen av vården och omsorgen vid utskrivning från sluten-
vård?  
...skapa en trygg och säker hemgång från sjukhus?  

Svarsalternativ: Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt, Mycket dåligt, Vet ej.  
  
3a. I de fall behov av rehabilitering funnits, i vilken omfattning har primärvårdsrehab involverats i samband 
med utskrivning från sjukhus under pandemin?  
Svarsalternativ: Alltid, Ofta, Ibland, Aldrig, Vet ej.  
  
3b. Vid jämförelse med innan pandemin har primärvårdsrehab involverats:  
Svarsalternativ: Oftare, Oförändrat, Mer sällan, Vet ej.  
  
4. Det finns flera sätt att kommunicera på för samverkansaktörerna i utskrivningsprocessen. Har nå-
gon/några av dessa metoder ökat under pandemin? (flera alternativ möjliga)  
Svarsalternativ: Webcare, Video (tex Teams, Skype), Telefon, Fax, Annat, ange vad, Vet ej.  
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5. Hur har ni och andra aktörer samordnat planeringen i utskrivningsprocessen tillsammans med den en-
skilde och eventuella anhöriga (t ex SIP)? (flera alternativ möjliga)  
Svarsalternativ: Fysiskt möte, Videomöte (tex Teams, Skype), Telefonmöte, Annat sätt, ange hur, Har ej skett, 
Vet ej.  
  
6. Upplever du att information från ledningen om nya direktiv/riktlinjer och rutiner gällande utskrivningspro-
cessen under pandemin har nått fram till dig?  
Svarsalternativ: I hög grad, I ganska hög grad, I ganska låg grad, Inte alls, Vet ej.  
  

Coronapandemin har påverkat vården och omsorgen på många olika sätt. Hur väl anser du 
att följande påståenden stämmer med dina erfarenheter?  
  
7. Coronapandemin har försvårat samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser efter 
utskrivning från sjukhus.  
Svarsalternativ: Stämmer mycket bra, Stämmer bra, Stämmer dåligt, Stämmer mycket dåligt, Vet ej.  
  
8. Coronapandemin har förstärkt samverkansarbetet kring individer i behov av samordnade insatser efter 
utskrivning från sjukhus.  
Svarsalternativ: Stämmer mycket bra, Stämmer bra, Stämmer dåligt, Stämmer mycket dåligt, Vet ej.  
  

Under Covid-19-pandemin kluster/noder inrättats i länets kommun- och stadsdelar. 9. Har 

du deltagit i samverkansmöten i ett kluster (en nod)?   
Ja, Nej (du hoppar över nästa fråga), Vet ej (du hoppar över nästa fråga).  
  
10. Hur bra anser du att detta kluster (noden) har fungerat för...  

...informationsspridning under pandemin?  

...att lösa praktiska problem relaterat till covid-19?  

...att samverka kring andra gemensamma frågor förutom de som är relaterade till covid-19?  
Svarsalternativ: Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt, Mycket dåligt, Vet ej.  
Kommentar möjlig.  
  
11. Om du tänker på samverkan i stort, vilka är de största förändringarna som gjorts i er verksamhet för att 
hantera situationen under Coronapandemin? (T ex nya arbetsprocesser eller organisationsformer)  
Svarsalternativ: Öppen fråga.  
  
12. Om du tänker på samverkan i stort, är det något du uppfattar har fungerat extra bra vad gäller samver-
kan under Coronapandemin? (T ex ökad motivation, lättare att nå varandra)  
Svarsalternativ: Öppen fråga.  
  
13. Om du tänker på samverkan i stort, är det något du uppfattar har fungerat sämre eller har varit extra 
svårt vad gäller samverkan under Coronapandemin? (T ex kring vissa målgrupper, andra aktörer, rutiner 
mm.)  
Svarsalternativ: Öppen fråga.  
  

Till sist följer ett antal frågor om hur de olika momenten i utskrivningsprocessen har funge-
rat under Coronapandemin.  
  
14. Deltar din enhet i utskrivningsprocessen?  
Svarsalternativ: Ja, Nej (du hoppar över nästa fråga), Vet ej (du hoppar över nästa fråga).  
  
15. Hur bedömer du att respektive moment i utskrivningsprocessen har fungerat för personer som har behov 
av samordnade insatser? Det kan variera i hur samverkan fungerar, vi vill att du ger en samlad bedömning 
över hur du tycker att det fungerar.  
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Ange först hur bra du bedömer varje moment i ordinarie utskrivningsprocess enligt den regionala över-
enskommelsen har fungerat under pandemin.  

Ange därefter hur du bedömer varje moment har fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan 
pandemin. Om du vill lämna kommentarer beträffande utskrivningsprocessens olika steg finns utrymme 
längst bak i enkäten.  
  
Inskrivning. a) Hur har momentet fungerat under pandemin? (WC=WebCare)  

i.  Sjukhuset skriver in patienten i WC inom 24 timmar.  
ii.  Sjukhuset anger preliminärt utskrivningsdatum i WC.  

iii.  Kommunen svarar inom 24 timmar i WC.  
iv.  Fast vårdkontakt svarar inom 24 timmar.  

Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Inskrivning. b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan pandemin?  

i.  Sjukhuset skriver in patienten i WC inom 24 timmar.  
ii.  Sjukhuset anger preliminärt utskrivningsdatum i WC.  

iii.  Kommunen svarar inom 24 timmar i WC.  
iv.  Fast vårdkontakt svarar inom 24 timmar.  

Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
Planering inför utskrivning. a) Hur har momentet fungerat under pandemin?  

i.  Sjukhuset skriver in sin bedömning av patientens funktionsförmåga samt medicinska behov i 
WC.  

i.  Sjukhuset uppdaterar prel. utskrivningsdatum WC.  
ii.  Kommunen skriver in sin planering i WC.  

iii.  Fast vårdkontakt skriver in sin planering i WC.  
Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Planering inför utskrivning. b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med innan pandemin?  

i.  Sjukhuset skriver in sin bedömning av patientens funktionsförmåga samt medicinska behov i 
WC.  

ii.  Sjukhuset uppdaterar prel. utskrivningsdatum i WC.  
iii.  Kommunen skriver in sin planering i WC.  
iv.  Fast vårdkontakt skriver in sin planering i WC.  

Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
Kalla till SIP. a) Hur har momentet fungerat under pandemin?  

i.  Fast vårdkontakt kallar till SIP.  
Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Kalla till SIP. b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan pandemin?  

i.  Fast vårdkontakt kallar till SIP.  
Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
Utskrivningsklar (UK). a) Hur har momentet fungerat under pandemin?  

i.  Sjukhuset anger patientens UK-datum.  
ii.  Sjukhuset skriver in plan för hemgång i WC.  

iii.  Kommunen kvitterar UK-meddelandet.  
iv.  Fast vårdkontakt kontrollerar att ev. hjälpmedel finns på plats i hemmet.  
v.  Fast vårdkontakt kvitterar UK-meddelandet.  

Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Utskrivningsklar (UK). b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan pandemin?  

i.  Sjukhuset anger patientens UK-datum.  



74 

ii.  Sjukhuset skriver in plan för hemgång i WC.  
iii.  Kommunen kvitterar UK-meddelandet.  
iv.  Fast vårdkontakt kontrollerar att ev. hjälpmedel finns på plats i hemmet.  
v.  Fast vårdkontakt kvitterar UK-meddelandet.  

Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
Utskrivning. a) Hur har momentet fungerat under pandemin?  

i. Sjukhuset informerar patienten och överlämnar nödvändig information.  
Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Utskrivning. b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan pandemin?  

i. Sjukhuset informerar patienten och överlämnar nödvändig information.  
Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
Genomförande av SIP. a) Hur har momentet fungerat under pandemin?  

i. Gemensamt planerat och fördelat insatser vid en inledande SIP (SIP på sjukhus).  
ii. Gemensamt planerat och fördelat insatser genom att upprätta eller uppdatera SIP i hemmet.  

iii. Gemensamt justerat pågående insatser genom att följa upp och avsluta SIP i hemmet.  
Svarsalternativ: Bra, Varken bra eller dåligt, Inte så bra, Vet ej.  
  
Genomförande av SIP. b) Hur har momentet fungerat i jämförelse med hur det fungerade innan pandemin?  

i. Gemensamt planerat och fördelat insatser vid en inledande SIP (SIP på sjukhus).  
ii. Gemensamt planerat och fördelat insatser genom att upprätta eller uppdatera SIP i hemmet.  

iii. Gemensamt justerat pågående insatser genom att följa upp och avsluta SIP i hemmet.  
Svarsalternativ: Bättre, Oförändrat, Sämre, Vet ej.  
  
16. Övriga kommentarer kring frågorna eller annat du vill tillägga.  
Svarsalternativ: Öppen fråga.  
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Den här rapporten handlar om samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg 

i samband med utskrivning av äldre personer från sjukhus under coronapandemins första våg. 

Med studien vill vi fånga upp erfarenheter och synpunkter från de aktörer som på olika sätt 

hanterat samverkan under pandemin. Syftet är att därigenom bidra med kunskap från den här 

unika perioden och ge stöd för stärkt lokal samverkan och framtida utvecklingsarbete. 

Studien bygger på två datamaterial. Det ena är en enkät som gått ut till yrkesverksamma i södra 

Stockholms län. Det andra är dokumenterade möten inom ramen för Nestor FoU-centers Mö-

tesplatser för lokal samverkan, som är fyra geografiskt indelade samverkansforum i södra länet. 
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Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL,2021-03-01 –
2021-03-31. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  

Myndighet 

 
 

Referens 

 

Mottagare 

Janna Karlsson 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut LSS SFB, mars 2021 

Myndighet OF 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag  Födelseår Kön 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Avlösarservice i hem-
met enligt 9 § 5 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om avlö-
sarservice till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 8 
timmar/månad. 2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Avlösarservice i hem-
met enligt 9 § 5 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om avlö-
sarservice till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 8 
timmar/månad. 2016 Man 

Varli, Diana 20210326 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2001 Kvinna 

Varli, Diana 20210329 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2003 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson 
med motiveringen att behovet är till-
godosett genom beviljade insatser i 
form av avlösarservice och ledsagar-
service. 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210303 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om utökad omfatt-
ning av kontaktperson. 
Rätten till utökad omfattning av insat-
sen föreligger ej. 1974 Man 

Holmgren, Mikael 20210315 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 1980 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2000 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2001 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Daglig verksamhet en-
ligt 9 § 10 LSS 

Avslag på begäran om daglig verksam-
het. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1999 Man 
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Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1951 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1981 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2006 Man 

Jonsson, Maria 20210309 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2013 Man 

Raiu, Anna 20210318 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse för resterande begärda 2 
dygn/mån. 
Behovet tillgodoses med dem bevil-
jade 6 dygn per månad. 2014 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2016 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om extern korttids-
vistelse då behovet tillgodoses genom 
motsvarande verksamheter inom Bot-
kyrka kommuns regi med 2 dygn/mån. 2012 Man 
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Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse för resterande begärda 2 
dygn/mån. 
Behovet tillgodoses med dem redan 
beviljade 2 dygn per månad. 2004 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210323 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse med en omfattning om 24 
timmar/vecka. 
Behovet tillgodoses genom redan be-
viljade insatser, d. v. s. personlig assi-
stans och daglig verksamhet. 2000 Man 

Raiu, Anna 20210317 
Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 
timmar. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
8 timmar per månad. 2003 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210315 
Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 6 
timmar/mån. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
12 timmar per månad. 2005 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 
timmar. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
10 timmar per månad. 2000 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210315 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Rätten till sökt insats föreligger ej. 1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 1976 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans med motivering att inga un-
derlag inkommit som styrker att per-
sonen tillhör personkretsen enligt 1 § 
LSS. 1967 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210319 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans med motivering att ansökan om 
sökt insats har blivit återkallad. 2011 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210318 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 185 timmar/mån. 2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 137 timmar/mån. 2010 Man 
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Jaksch, Camilla 20210322 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 
drygt 150 timmar under beslutspe-
rioden. 2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210309 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 
0,35 timmar under beslutsperioden. 2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 142 
timmar under beslutsperioden. 2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210325 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 1 
timme under beslutsperioden. 2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210324 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om utökning av 
personlig assistans med motivering att 
ansökan om sökt insats har blivit åter-
kallad. 2006 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 51 timmar under beslutspe-
rioden. 1958 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210302 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2010 Man 

Jaksch, Camilla 20210303 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2015 Kvinna 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2008 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jonsson, Maria 20210302 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2011 Kvinna 

Ecer, Isabelle 20210318 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2013 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2003 Man 

Silfver, Tomas 20210309 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2001 Kvinna 

Varli, Diana 20210301 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   1994 Man 
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Redzematovic, 
Emina 20210308 

Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2005 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210318 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   1972 Kvinna 

Silfver, Tomas 20210325 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2004 Man 

Silfver, Tomas 20210323 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2001 Man 

Holmgren, Mikael 20210303 
Bifall Boende barn enligt 9 § 8 
LSS   2009 Man 

Holmgren, Mikael 20210322 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1986 Man 

Holmgren, Mikael 20210330 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210330 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1988 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1989 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1992 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210301 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1984 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210302 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1980 Man 

Östman, Ylva 20210309 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1986 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210305 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210315 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1980 Man 

Elmi, Fowsia 20210315 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1974 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 20210323 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1994 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   2000 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1996 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1988 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1965 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Man 

Silfver, Tomas 20210308 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   2001 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1994 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2002 Man 
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Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1958 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1991 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1981 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1951 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2000 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1996 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1999 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1972 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1971 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1952 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1985 Man 
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Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1945 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1970 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2006 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2003 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2006 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2000 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1985 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1970 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1971 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1968 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210319 
Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2006 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210323 

Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2006 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2005 Man 
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Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210301 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2004 Man 

Jaksch, Camilla 20210318 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Man 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2003 Man 

Förvaltningsrätt 20210303 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2012 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2013 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2004 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210303 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   1993 Man 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   1991 Kvinna 

Raiu, Anna 20210318 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2014 Kvinna 

Ecer, Isabelle 20210310 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2001 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210326 

Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2006 Man 

Jaksch, Camilla 20210317 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Man 

Silfver, Tomas 20210309 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2001 Kvinna 

Raiu, Anna 20210301 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2006 Man 

Raiu, Anna 20210317 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Kvinna 

Silfver, Tomas 20210325 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2002 Man 

Mohammadi, Ziba 20210319 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1972 Man 

Östman, Ylva 20210318 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1975 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Man 

Jonsson, Maria 20210324 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2005 Man 

Jonsson, Maria 20210315 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2005 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1998 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1965 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2000 Kvinna 



  
 
 

9 [10] 
 

 

 

 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2010 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   1992 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210318 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2014 Man 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1992 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210319 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210311 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Jaksch, Camilla 20210317 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1999 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210309 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2002 Man 

Jaksch, Camilla 20210325 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1959 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1995 Man 

Jaksch, Camilla 20210319 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1985 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1994 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1995 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1999 Man 

Jaksch, Camilla 20210328 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1991 Man 

Jaksch, Camilla 20210328 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1981 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1985 Man 
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Jaksch, Camilla 20210326 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1981 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1958 Kvinna 
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Referens 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut SOL under 65 år, mars 2021 

Myndighet OF 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag Födelseår Kön 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om boendestöd med mo-
tivering att ansökan om sökt insats har blivit 
återkallad. 

1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Dagverksamhet 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om dagverksamhet med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210309 
Avslag Dagverksamhet 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om dagverksamhet.  
Behovet av sökt insats föreligger ej. 

1999 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 67 timmar/mån. 

1958 Man 

Kebede, Lydia 20210305 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst i 
form av städ och tvätt 1gg/v, bereda alla 
måltider varje dag och ledsagning till aktivi-
teter. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 28 timmar/mån. 

1964 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 78 timmar/mån. 

1982 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om hemtjänst med moti-
vering att ansökan om sökt insats har blivit 
återkallad. 

1988 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 20 timmar/mån. 

1996 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Ledsagning enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning. 
Behovet kan tillgodoses genom föräldraan-
svaret. 

2010 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Särskilt boende 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om särskilt boende med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om trygghetslarm med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210308 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1956 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210309 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1961 Man 

Kebede, Lydia 20210331 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1965 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210324 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 
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Mohammadi, Ziba 20210309 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1966 Man 

Bergkvist, Martin 20210319 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1970 Man 

Mohammadi, Ziba 20210308 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1974 Man 

Elmi, Fowsia 20210304 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1977 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210322 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1983 Kvinna 

Östman, Ylva 20210304 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1990 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210325 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1991 Kvinna 

Varli, Diana 20210303 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1993 Man 

Silfver, Tomas 20210315 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1996 Man 

Varli, Diana 20210303 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1999 Man 

Redzematovic, 
Emina 

20210323 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Haglind, Sophia 20210322 
Bifall Endast Trygghets-
larm enligt 4 kap, 1§ SoL 

 1964 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210310 
Bifall Endast Trygghets-
larm enligt 4 kap, 1§ SoL 

 1971 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1956 Man 

Östman, Ylva 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1957 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1958 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1958 Man 

Jaksch, Camilla 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1959 Man 

Chamoun, 
Stephani 

20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1960 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1960 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1962 Man 

Bergkvist, Martin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1963 Man 

Elmi, Fowsia 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1963 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Man 

Elmi, Fowsia 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1965 Kvinna 
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Östman, Ylva 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1969 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1973 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1980 Kvinna 

Östman, Ylva 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1980 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1982 Man 

Sadek, Gloria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1991 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1996 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Silfver, Tomas 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1957 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1957 Man 

Östman, Ylva 20210324 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210301 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1963 Kvinna 

Östman, Ylva 20210303 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1963 Man 

Holmgren, Mikael 20210304 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 

Holmgren, Mikael 20210329 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1976 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1991 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1997 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210324 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1997 Man 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Mohammadi, Ziba 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1958 Man 
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Jaksch, Camilla 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1959 Man 

Chamoun, 
Stephani 

20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1960 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1960 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1963 Man 

Elmi, Fowsia 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1963 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1964 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1967 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1980 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1982 Man 
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Chamoun,  
Stephani 

20210308 
Avslag Boendestöd enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
boendestöd och ansökt omfatt-
ning av respektive boendestödin-
sats i övrigt. 
Behovet tillgodoses genom bevil-
jad omfattning av boendestöd i ca 
30 timmar/mån. 

1950 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av städ 
2ggr/mån. 
Behovet kan tillgodoses genom re-
dan beviljad insats i form av städ, 
var tredje vecka. 

1930 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av inköp med 
följe i 12 timmar/mån. 
Behovet kan tillgodoses genom 
den redan beviljad insatsen i form 
av inköp med följe en gång i 
veckan. 

1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av städ 1ggr/v. 
Behovet kan tillgodoses genom re-
dan beviljad insats i form av städ, 
var tredje vecka. 

1949 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210319 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning 
vid läkarbesök.  
Behovet kan tillgodoses genom 
sjukresor med extra service. 

1938 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

 Avslag på ansökan om ledsagning 
vid läkarbesök.  
Behovet kan tillgodoses genom 
färdtjänst med extra service. 

1947 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning, 
2 timmar/månad. 
Behovet kan tillgodoses genom 
färdtjänst med extra service. 

1949 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Avslag Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- och 
omsorgsboende. 
Behovet kan tillgodoses genom 
hemtjänstinsatser och dagverk-
samhet. 

1942 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Avslag Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- och 
omsorgsboende. 
Behovet kan tillgodoses genom 
det socialpsykiatriska boendet 
som personen vistas på. 

1952 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210301 
Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Kvinna 
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Chamoun, Step-
hani 

20210308 
Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1930 Man 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1931 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Man 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Valverde, Linda 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1937 Man 

Valverde, Linda 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1937 Man 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1939 Man 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1941 Man 

Lundberg, Linn 20210331 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1950 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210325 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1952 Man 

Haddad, Tibelya 20210329 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1943 Man 

Pernu, Marjo 20210316 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1945 Kvinna 
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Riggio, Lilia 20210318 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210323 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210324 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1947 Man 

Valverde, Linda 20210312 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1949 Man 

Karlström, Josefin 20210317 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1949 Man 

Lundberg, Linn 20210308 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1925 Man 

Lundberg, Linn 20210308 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1925 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1927 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210322 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1928 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1928 Man 

Pernu, Marjo 20210323 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1929 Man 

Secka, Ebrima 20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1929 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Man 

Afram, Natalie 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Man 

Pernu, Marjo 20210316 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210303 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Kvinna 

Valverde, Linda 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Man 

Valverde, Linda 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Man 

Ghookas, Roland 20210316 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210305 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1937 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1937 Kvinna 
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Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Man 

Lundberg, Linn 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210329 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Man 

Riggio, Lilia 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Man 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1941 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1942 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1921 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1923 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1925 Man 

Riggio, Lilia 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1926 Man 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1926 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1927 Man 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Nuel, Merna 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 
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Secka, Ebrima 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Afram, Natalie 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Karlström, Josefin 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Valverde, Linda 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 
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Nuel, Merna 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Valverde, Linda 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Afram, Natalie 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Man 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Lundberg, Linn 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Valverde,Linda 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Man 

Ghookas, Roland 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 
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Benninger, Maria 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Man 

Nuel, Merna 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Valverde,Linda 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Siwertz, Jenny 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Nuel, Merna 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 
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Haddad, Tibelya 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Valverde,Linda 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Mustafa, Amal 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Nuel, Merna 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Pernu, Marjo 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Hermez, Kara 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 
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Pernu, Marjo 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Secka, Ebrima 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Haddad, Tibelya 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Hermez, Kara 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Hermez, Kara 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 
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Lundberg, Linn 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Afram, Natalie 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Valverde,Linda 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Man 

Ghookas, Roland 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Man 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Hermez, Kara 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Man 
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Nuel, Merna 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Man 

Nuel, Merna 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Valverde,Linda 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Secka, Ebrima 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Man 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Nuel, Merna 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Haddad, Tibelya 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Kvinna 

Valverde,Linda 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1955 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1956 Man 
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Secka, Ebrima 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1956 Man 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 
kap, 2 § SoL 

  1946 Kvinna 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210316 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210323 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210310 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Benninger, Maria 20210323 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210308 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210325 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 
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Pettersson, Vanja 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Benninger, Maria 20210325 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Man 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Servicehus enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Pettersson, Vanja 20210305 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1929 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210304 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210305 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210309 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210312 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1945 Man 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1954 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210302 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1954 Man 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Tllfällig Korttidsvård enl 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1921 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1923 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1925 Man 

Riggio, Lilia 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1926 Man 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1926 Kvinna 
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Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Nuel, Merna 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Afram, Natalie 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1929 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210314 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Karlström, Josefin 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Valverde,Linda 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Man 

Valverde,Linda 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Kvinna 

Afram, Natalie 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Man 
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Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Man 

Lundberg, Linn 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Valverde,Linda 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Man 

Nuel, Merna 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Valverde,Linda 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Man 

Karlström, Josefin 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 
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Siwertz, Jenny 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Nuel, Merna 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Valverde,Linda 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Man 

Mustafa, Amal 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Nuel, Merna 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Man 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Hermez, Kara 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 
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Pernu, Marjo 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Hermez, Kara 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Afram, Natalie 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Valverde,  Linda 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 
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Ghookas, Roland 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Man 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Man 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Man 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1947 Man 

Nuel, Merna 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1948 Man 

Nuel, Merna 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1948 Man 

Riggio, Lilia 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1950 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1951 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1952 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1952 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Nuel, Merna 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 
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Valverde, Linda 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1955 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1956 Man 
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Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag  Födelseår Kön 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Avlösarservice i hem-
met enligt 9 § 5 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om avlö-
sarservice till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 8 
timmar/månad. 2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Avlösarservice i hem-
met enligt 9 § 5 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om avlö-
sarservice till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 8 
timmar/månad. 2016 Man 

Varli, Diana 20210326 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2001 Kvinna 

Varli, Diana 20210329 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2003 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kontaktperson 
med motiveringen att behovet är till-
godosett genom beviljade insatser i 
form av avlösarservice och ledsagar-
service. 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210303 
Avslag Biträde av kontaktper-
son enligt 9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om utökad omfatt-
ning av kontaktperson. 
Rätten till utökad omfattning av insat-
sen föreligger ej. 1974 Man 

Holmgren, Mikael 20210315 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 1980 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2000 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Bostad med särsk ser-
vice enligt 9 § 9 LSS 

Avslag på begäran om bostad med sär-
skild service för vuxna. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2001 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Daglig verksamhet en-
ligt 9 § 10 LSS 

Avslag på begäran om daglig verksam-
het. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1999 Man 
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Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1951 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1981 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader 

Delavslag. Avslag på begäran om 
ek.stödsjuklönekostnader för ett visst 
belopp. 2006 Man 

Jonsson, Maria 20210309 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2013 Man 

Raiu, Anna 20210318 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse för resterande begärda 2 
dygn/mån. 
Behovet tillgodoses med dem bevil-
jade 6 dygn per månad. 2014 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om korttidsvistelse. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 2016 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Avslag på begäran om extern korttids-
vistelse då behovet tillgodoses genom 
motsvarande verksamheter inom Bot-
kyrka kommuns regi med 2 dygn/mån. 2012 Man 
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Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse för resterande begärda 2 
dygn/mån. 
Behovet tillgodoses med dem redan 
beviljade 2 dygn per månad. 2004 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210323 
Avslag Korttidsvistelse enligt 9 
§ 6 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om kort-
tidsvistelse med en omfattning om 24 
timmar/vecka. 
Behovet tillgodoses genom redan be-
viljade insatser, d. v. s. personlig assi-
stans och daglig verksamhet. 2000 Man 

Raiu, Anna 20210317 
Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 
timmar. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
8 timmar per månad. 2003 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210315 
Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 6 
timmar/mån. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
12 timmar per månad. 2005 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Avslag Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om led-
sagarservice för resterande ansökta 
timmar. 
Behovet tillgodoses med de beviljade 
10 timmar per månad. 2000 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210315 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Rätten till sökt insats föreligger ej. 1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Behovet av sökt insats föreligger ej. 1976 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans. 
Ansökan återtagits. 1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans med motivering att inga un-
derlag inkommit som styrker att per-
sonen tillhör personkretsen enligt 1 § 
LSS. 1967 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210319 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om personlig assi-
stans med motivering att ansökan om 
sökt insats har blivit återkallad. 2011 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210318 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 185 timmar/mån. 2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Avslag Personlig assistans en-
ligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 137 timmar/mån. 2010 Man 
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Jaksch, Camilla 20210322 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 
drygt 150 timmar under beslutspe-
rioden. 2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210309 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 
0,35 timmar under beslutsperioden. 2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 142 
timmar under beslutsperioden. 2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210325 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om utök-
ning av personlig assistans för reste-
rande ansökta timmar. 
Behovet tillgodoses med beviljade 1 
timme under beslutsperioden. 2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210324 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Avslag på begäran om utökning av 
personlig assistans med motivering att 
ansökan om sökt insats har blivit åter-
kallad. 2006 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag tillfällig utök Pers ass 
enligt 9 § 2 LSS 

Delavslag. Avslag på begäran om per-
sonlig assistans till resterande ansökta 
timmar med motiveringen att behovet 
är tillgodosett genom de beviljade 
drygt 51 timmar under beslutspe-
rioden. 1958 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210302 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2010 Man 

Jaksch, Camilla 20210303 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2015 Kvinna 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2008 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jonsson, Maria 20210302 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2011 Kvinna 

Ecer, Isabelle 20210318 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2016 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2013 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Avlösarservice i hemmet 
enligt 9 § 5 LSS   2003 Man 

Silfver, Tomas 20210309 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2001 Kvinna 

Varli, Diana 20210301 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   1994 Man 



  
 
 

5 [10] 
 

 

 

 

Redzematovic, 
Emina 20210308 

Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2005 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210318 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   1972 Kvinna 

Silfver, Tomas 20210325 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2004 Man 

Silfver, Tomas 20210323 
Bifall Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS   2001 Man 

Holmgren, Mikael 20210303 
Bifall Boende barn enligt 9 § 8 
LSS   2009 Man 

Holmgren, Mikael 20210322 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1986 Man 

Holmgren, Mikael 20210330 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210330 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1988 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1989 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Bostad med särsk service 
enligt 9 § 9 LSS   1992 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210301 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1984 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210302 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1980 Man 

Östman, Ylva 20210309 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1986 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210305 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210315 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1980 Man 

Elmi, Fowsia 20210315 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1974 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 20210323 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1994 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   2000 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1996 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1988 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1965 Man 

Holmgren, Mikael 20210323 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   1992 Man 

Silfver, Tomas 20210308 
Bifall Daglig verksamhet enligt 
9 § 10 LSS   2001 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1994 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2002 Man 
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Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1958 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1991 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210310 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1981 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1951 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2000 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1996 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1999 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1972 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1971 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1952 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1985 Man 
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Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1945 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1970 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2006 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2003 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2006 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1956 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1949 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1995 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2000 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1953 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1985 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2008 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1970 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1971 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1968 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1983 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210325 
Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS 
sjuklönekostnader   1992 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210319 
Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2006 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210323 

Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2006 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 
LSS   2005 Man 
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Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210301 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2004 Man 

Jaksch, Camilla 20210318 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Man 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2003 Man 

Förvaltningsrätt 20210303 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2002 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2012 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2013 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2004 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210303 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   1993 Man 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   1991 Kvinna 

Raiu, Anna 20210318 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2014 Kvinna 

Ecer, Isabelle 20210310 
Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2001 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210326 

Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 
6 LSS   2006 Man 

Jaksch, Camilla 20210317 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Man 

Silfver, Tomas 20210309 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2001 Kvinna 

Raiu, Anna 20210301 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2006 Man 

Raiu, Anna 20210317 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Kvinna 

Silfver, Tomas 20210325 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2002 Man 

Mohammadi, Ziba 20210319 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1972 Man 

Östman, Ylva 20210318 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1975 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2003 Man 

Jonsson, Maria 20210324 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2005 Man 

Jonsson, Maria 20210315 
Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2005 Kvinna 

Redzematovic, 
Emina 20210312 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1998 Man 

Chamoun,  
Stephani 20210317 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   1965 Man 

Redzematovic, 
Emina 20210330 

Bifall Ledsagarservice enligt 9 
§ 3 LSS   2000 Kvinna 



  
 
 

9 [10] 
 

 

 

 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2010 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   1992 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210318 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS   2014 Man 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1992 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210319 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210311 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Jaksch, Camilla 20210317 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1999 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2002 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210309 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2002 Man 

Jaksch, Camilla 20210325 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2007 Man 

Barhado, Ilona 20210301 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1959 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1995 Man 

Jaksch, Camilla 20210319 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1985 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1994 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1995 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210322 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1999 Man 

Jaksch, Camilla 20210328 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1991 Man 

Jaksch, Camilla 20210328 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1993 Man 

Jaksch, Camilla 20210323 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2000 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1981 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210330 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210316 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1985 Man 
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Jaksch, Camilla 20210326 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1981 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall tillfällig utök Pers ass en-
ligt 9 § 2 LSS   1958 Kvinna 
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Janna Karlsson 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut SOL under 65 år, mars 2021 

Myndighet OF 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag Födelseår Kön 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om boendestöd med mo-
tivering att ansökan om sökt insats har blivit 
återkallad. 

1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Dagverksamhet 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om dagverksamhet med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210309 
Avslag Dagverksamhet 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om dagverksamhet.  
Behovet av sökt insats föreligger ej. 

1999 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 67 timmar/mån. 

1958 Man 

Kebede, Lydia 20210305 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst i 
form av städ och tvätt 1gg/v, bereda alla 
måltider varje dag och ledsagning till aktivi-
teter. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 28 timmar/mån. 

1964 Man 

Jaksch, Camilla 20210329 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 78 timmar/mån. 

1982 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om hemtjänst med moti-
vering att ansökan om sökt insats har blivit 
återkallad. 

1988 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Avslag Hemtjänst enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om hemtjänst 
och ansökt omfattning av respektive hem-
tjänstinsats i övrigt. 
Behovet kan tillgodoses genom beviljad om-
fattning av hemtjänst i ca 20 timmar/mån. 

1996 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210331 
Avslag Ledsagning enligt 
4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning. 
Behovet kan tillgodoses genom föräldraan-
svaret. 

2010 Man 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Särskilt boende 
enligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om särskilt boende med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210331 
Avslag Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om trygghetslarm med 
motivering att ansökan om sökt insats har 
blivit återkallad. 

1988 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210308 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1956 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210309 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1961 Man 

Kebede, Lydia 20210331 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1965 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210324 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 
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Mohammadi, Ziba 20210309 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1966 Man 

Bergkvist, Martin 20210319 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1970 Man 

Mohammadi, Ziba 20210308 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1974 Man 

Elmi, Fowsia 20210304 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1977 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210322 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1983 Kvinna 

Östman, Ylva 20210304 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1990 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210325 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1991 Kvinna 

Varli, Diana 20210303 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1993 Man 

Silfver, Tomas 20210315 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1996 Man 

Varli, Diana 20210303 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1999 Man 

Redzematovic, 
Emina 

20210323 
Bifall Boendestöd enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Haglind, Sophia 20210322 
Bifall Endast Trygghets-
larm enligt 4 kap, 1§ SoL 

 1964 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210310 
Bifall Endast Trygghets-
larm enligt 4 kap, 1§ SoL 

 1971 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1956 Man 

Östman, Ylva 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1957 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1958 Man 

Jaksch, Camilla 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1958 Man 

Jaksch, Camilla 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1959 Man 

Chamoun, 
Stephani 

20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1960 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1960 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1962 Man 

Bergkvist, Martin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1963 Man 

Elmi, Fowsia 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1963 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Man 

Elmi, Fowsia 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1964 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1965 Kvinna 
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Östman, Ylva 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1969 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1973 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1980 Kvinna 

Östman, Ylva 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1980 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1982 Man 

Sadek, Gloria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1991 Kvinna 

Jonsson, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 1996 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Silfver, Tomas 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 
kap, 1§ SoL 

 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1957 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 
4 kap, 1§ SoL 

 1957 Man 

Östman, Ylva 20210324 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210301 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1963 Kvinna 

Östman, Ylva 20210303 
Bifall Matdistribution en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1967 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1963 Man 

Holmgren, Mikael 20210304 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1965 Man 

Holmgren, Mikael 20210329 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1976 Man 

Holmgren, Mikael 20210317 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1991 Man 

Holmgren, Mikael 20210311 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1997 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210324 
Bifall Särskilt boende en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

 1997 Man 

Bergkvist, Martin 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Mohammadi, Ziba 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1956 Man 

Jaksch, Camilla 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1958 Man 
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Jaksch, Camilla 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1959 Man 

Chamoun, 
Stephani 

20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1960 Kvinna 

Chamoun, 
Stephani 

20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1960 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1963 Man 

Elmi, Fowsia 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1963 Kvinna 

Kebede, Lydia 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1964 Man 

Vergara Robello, 
Sergio 

20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1967 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1980 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 
hemtjänst enligt 4 kap, 

 1982 Man 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  

Myndighet 

 

Referens 

 

Mottagare 

Janna Karlsson 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut SOL över 65 år, mars 2021 

Myndighet ÄO 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag Födelseår Kön 

Chamoun,  
Stephani 

20210308 
Avslag Boendestöd enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
boendestöd och ansökt omfatt-
ning av respektive boendestödin-
sats i övrigt. 
Behovet tillgodoses genom bevil-
jad omfattning av boendestöd i ca 
30 timmar/mån. 

1950 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av städ 
2ggr/mån. 
Behovet kan tillgodoses genom re-
dan beviljad insats i form av städ, 
var tredje vecka. 

1930 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av inköp med 
följe i 12 timmar/mån. 
Behovet kan tillgodoses genom 
den redan beviljad insatsen i form 
av inköp med följe en gång i 
veckan. 

1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansökan om 
hemtjänst i form av städ 1ggr/v. 
Behovet kan tillgodoses genom re-
dan beviljad insats i form av städ, 
var tredje vecka. 

1949 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210319 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning 
vid läkarbesök.  
Behovet kan tillgodoses genom 
sjukresor med extra service. 

1938 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

 Avslag på ansökan om ledsagning 
vid läkarbesök.  
Behovet kan tillgodoses genom 
färdtjänst med extra service. 

1947 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Avslag Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

Avslag på ansökan om ledsagning, 
2 timmar/månad. 
Behovet kan tillgodoses genom 
färdtjänst med extra service. 

1949 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Avslag Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- och 
omsorgsboende. 
Behovet kan tillgodoses genom 
hemtjänstinsatser och dagverk-
samhet. 

1942 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Avslag Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- och 
omsorgsboende. 
Behovet kan tillgodoses genom 
det socialpsykiatriska boendet 
som personen vistas på. 

1952 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210301 
Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Kvinna 
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Chamoun, Step-
hani 

20210308 
Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1930 Man 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1931 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Man 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Valverde, Linda 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1937 Man 

Valverde, Linda 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1937 Man 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1939 Man 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1941 Man 

Lundberg, Linn 20210331 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1950 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210325 
Bifall Dagverksamhet enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1952 Man 

Haddad, Tibelya 20210329 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1943 Man 

Pernu, Marjo 20210316 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1945 Kvinna 
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Riggio, Lilia 20210318 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210323 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210324 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1947 Man 

Valverde, Linda 20210312 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1949 Man 

Karlström, Josefin 20210317 
Bifall Endast Trygghetslarm en-
ligt 4 kap, 1§ SoL 

  1949 Man 

Lundberg, Linn 20210308 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1925 Man 

Lundberg, Linn 20210308 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1925 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1927 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210322 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1928 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1928 Man 

Pernu, Marjo 20210323 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1929 Man 

Secka, Ebrima 20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1929 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Man 

Afram, Natalie 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Man 

Pernu, Marjo 20210316 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210303 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Kvinna 

Valverde, Linda 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Man 

Valverde, Linda 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Man 

Ghookas, Roland 20210316 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210305 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1937 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1937 Kvinna 
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Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Man 

Lundberg, Linn 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210312 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1938 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210329 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Man 

Riggio, Lilia 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1940 Man 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1941 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210325 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1942 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210317 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Förenkl.handläggn. 
Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 

  1945 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1921 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1923 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1925 Man 

Riggio, Lilia 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1926 Man 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1926 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1927 Man 

Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Nuel, Merna 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1928 Kvinna 
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Secka, Ebrima 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Afram, Natalie 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Karlström, Josefin 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Valverde, Linda 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 
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Nuel, Merna 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Valverde, Linda 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Afram, Natalie 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Man 

Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Lundberg, Linn 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Valverde,Linda 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Man 

Ghookas, Roland 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 



BOTKYRKA KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet 

 
 
 

7 [19] 
 

 

  

 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Man 

Nuel, Merna 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Valverde,Linda 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Siwertz, Jenny 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Nuel, Merna 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 
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Haddad, Tibelya 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Valverde,Linda 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Mustafa, Amal 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Nuel, Merna 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Pernu, Marjo 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1938 Man 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Hermez, Kara 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1939 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1940 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 
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Pernu, Marjo 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Secka, Ebrima 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210303 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Haddad, Tibelya 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Hermez, Kara 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Hermez, Kara 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 
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Lundberg, Linn 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Afram, Natalie 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Valverde,Linda 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Man 

Ghookas, Roland 20210305 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1944 Man 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Hermez, Kara 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210308 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1945 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Man 
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Nuel, Merna 20210301 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Man 

Nuel, Merna 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1948 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210309 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Valverde,Linda 20210324 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1949 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Secka, Ebrima 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1950 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210325 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Man 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Nuel, Merna 20210312 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Haddad, Tibelya 20210322 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Kvinna 

Valverde,Linda 20210302 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1955 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1956 Man 
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Secka, Ebrima 20210326 
Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1956 Man 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 
kap, 2 § SoL 

  1946 Kvinna 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1931 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210316 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1934 Man 

Benninger, Maria 20210323 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210310 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Benninger, Maria 20210323 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1937 Man 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Man 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210308 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210325 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1946 Man 
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Pettersson, Vanja 20210302 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210303 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210324 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1951 Man 

Benninger, Maria 20210325 
Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1952 Man 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1932 Man 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Ledsagning enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Servicehus enligt 4 kap, 
1§ SoL 

  1953 Man 

Pettersson, Vanja 20210305 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1929 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1929 Kvinna 

Benninger, Maria 20210318 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210304 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210305 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1936 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1938 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210309 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1940 Kvinna 

Pettersson, Vanja 20210308 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210312 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1945 Man 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1954 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210302 
Bifall Särskilt boende enligt 4 
kap, 1§ SoL 

  1954 Man 

Mustafa, Amal 20210311 
Bifall Tllfällig Korttidsvård enl 4 
kap, 1§ SoL 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1921 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1923 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1925 Man 

Riggio, Lilia 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1926 Man 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1926 Kvinna 
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Ghookas, Roland 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Nuel, Merna 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1928 Kvinna 

Afram, Natalie 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1929 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210314 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Karlström, Josefin 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Lundberg, Linn 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Man 

Bisse, Pierre 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1930 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1931 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Valverde,Linda 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1932 Man 

Valverde,Linda 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Kvinna 

Afram, Natalie 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Man 
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Zamudio, Mariom 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1933 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Man 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Man 

Lundberg, Linn 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Valverde,Linda 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1934 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1935 Man 

Nuel, Merna 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Valverde,Linda 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Man 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1936 Man 

Karlström, Josefin 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 
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Siwertz, Jenny 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Valverde,Linda 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Man 

Nuel, Merna 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1937 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Afram, Natalie 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Haddad, Tibelya 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Valverde,Linda 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Man 

Mustafa, Amal 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Nuel, Merna 20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Man 

Karlström, Josefin 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210323 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1938 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210326 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Benninger, Maria 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Secka, Ebrima 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Man 

Hermez, Kara 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Hermez, Kara 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1939 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Kvinna 

Nuel, Merna 20210324 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1940 Man 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 
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Pernu, Marjo 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210325 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1941 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210303 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Man 

Karlström, Josefin 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1942 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Hermez, Kara 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Bisse, Pierre 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Man 

Afram, Natalie 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1943 Kvinna 

Valverde,  Linda 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 
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Ghookas, Roland 20210305 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1944 Man 

Zamudio, Mariom 20210317 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210308 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210310 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Man 

Zamudio, Mariom 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1945 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1946 Man 

Lundberg, Linn 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1947 Kvinna 

Benninger, Maria 20210322 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1947 Man 

Nuel, Merna 20210301 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1948 Man 

Nuel, Merna 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1948 Man 

Riggio, Lilia 20210309 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Sepulveda Macias, 
Priscylla 

20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Hermez, Kara 20210316 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1949 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210304 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1950 Man 

Lundberg, Linn 20210319 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1951 Man 

Benninger, Maria 20210311 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1952 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210330 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1952 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210329 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Zamudio, Mariom 20210331 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Nuel, Merna 20210312 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 

Benninger, Maria 20210315 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1953 Man 
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Valverde, Linda 20210302 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1955 Man 

Zamudio, Mariom 20210318 
Bifall Trygghetslarm Inkl. hem-
tjänst enligt 4 kap, 

  1956 Man 
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