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Delårsbokslut 2019 med helårsprognos 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2019 med 

helårsprognos per den 31 augusti 2019 och översända densamma till 

Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Delårsbokslut 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med  

7,8 mnkr, vilket motsvarar 6,0 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden 

bildades delades budgeten från den tidigare Socialnämnden med reservation för 

justeringar mellan nämnderna.  

Helårsprognos 

På helår prognostiserar Äldre- och omsorgsnämnden ett överskott med  

8,0 mnkr.  

Beslutsunderlag 

 Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 

2019 

 Verksamhetsrapport augusti 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att rapporten inte står i strid med barnets bästa.   
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 

omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och 

förberedelse för att ta emot en ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och 

omsorgsboende har skett under perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit 

pris för årets arbetsplats och hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg/förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande 

verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt 

heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg 

 Upplands-Bro har ingått i överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid 

flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidar till ökad 

valfrihet hos individer som har fått ett beslut om plats på vård- och 

omsorgsboende. När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i 

överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så 

länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har 

påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som har ingått i 

överenskommelsen. 

 

 Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

tidigare utförare Frösunda omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan 

med Attendo för att säkerställa en god kvalitet. 

 

 Enheten har fortsatt arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring 

utskrivningsklara. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan med 
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primärvård och geriatrik. Ett gemensamt samverkansforum genomfördes i juni.  

Äldre- och omsorgsnämndens utföraravdelning 

 Av sex finalister till årets arbetsplats var fyra från utföraravdelningen. 

Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande enheten och 

utföraravdelningens ledningsgrupp gick alla till final. Vinsten gick till 

förebyggande enheten, som fick dela priset med mark- och 

exploateringsenheten. 

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus 

 Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i 

juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och 

hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att 

vidareutveckla miljöarbetet. 

 

 Genomlysning och anpassningar har genomförts under första delen av året med 

hjälp av en extern konsult. Uppdraget avslutades i juni och arbetet har därefter 

fortsatt i enlighet med framtagen handlingsplan i syfte att nå en ekonomi och 

verksamhet i balans. Behovet av kvalificerad personal ökar då fler brukare bor 

kvar hemma längre och har alltmer komplexa behov. Hemtjänsten står inför 

utmaningar när det gäller att rekrytera kvalificerad personal. 

 

 Fördelningen av fakturerade hemtjänsttimmar mellan egen regi och privata 

utförare är jämnt fördelade.   

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från 

deltid till heltid. Personalen arbetar numer flexibelt i verksamheterna, vilket 

utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad kontinuitet 

och effektivitet. 

 

 Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse 

ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, 

hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare 

och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, 

de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller. 

 

 Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, 

som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har 

bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i 

verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka 

minnen. Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering. Utbildningar för 

personal har påbörjats och kommer att fortgå under hösten. 

 

 Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda, där 

konstgruppens verk för året visades upp för ett drygt 60-tal besökare. Rotary har 

under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar 

av en lokal konstnär, vilket inneburit ett stort lyft för hela verksamheten. 
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 I juni installerades ett nytt trygghetslarm på Norrgården. Nya larmfunktioner är 

boendelås, brandlarm, passagesystem och video för porttelefon, där funktionerna 

styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en ökad trygghet för brukarna, 

då exempelvis boendelås innebär att både personal och brukare slipper handha 

nycklar till lägenheterna. I november installeras nytt larm även på Allégården. 

 

 Under året har en rad utbildningar genomförts. Utbildning om demens och 

förflyttningsteknik har anordnats för all omsorgspersonal, föreläsning om positiv 

skyddsrond har genomförts för chefer och enhetsledare, samordnare har fått 

arbetsmiljöutbildning, enhetschef har fått utbildning i arbetsrätt och och 

slutligen har hela Kungsgårdens personalgrupp blivit demensvänner. 

 

 En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenhet 

för att förbättra avvikelsehantering, kommunikation och brister kring maten och 

måltiden. 

 

 Förebyggande enheten utbildade Kungsgårdens anhöriga till demensvänner. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i 

pilotverksamhet på Allégården. 

 

 Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och 

sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket ska 

genomföras som pilot där. 

 

 Enheten har anordnat utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik, 

läkemedelshantering samt föreläsning om demens. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har under perioden utökat antalet besökare på Kvistaberg 

med över 30 procent. Utökning har också skett när det gäller aktiviteter i den 

öppna verksamheten för äldre. Under året har en arbetsterapeut och en 

hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med multiprofessionell kompetens till 

teamet. 

 

 Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer 

och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 

personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, 

pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med 

personer med demens. 

 

 För första gången anordnades i år Internationella seniorkampen, en tävling som 

syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 

400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och 

Allégården deltog också i tävlingen. 

 

 Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, 
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teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur -och fritid har blivit en stor 

succé. 

 

 För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet 

anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal. 

 

 Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats 2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare 

enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och 

omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i 

Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet. 

 

 Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen har även 

drivit arbetet med Tena Identify, inköp av Tovertafel och pilotprojektet digital 

signering samt utbyte av larm på Norrgården. 

 

 Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har 

pågått under perioden.  Detta innebär att avdelningen är fulltalig och har utökats 

med en tjänst. 

  

 Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.1.1 Utveckla valfriheten och aktiva val 

 

Kommentar 

Biståndsenheten 

 Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka 

informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra 

inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, 

tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de 

informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även 

bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som 

startade den 1 juli 2019. 

Kungsgården, Norrgården och Allégården 

 Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val 

och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin 

kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och 

shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och 

nuvarande) intressen kartläggs. Som ett exempel har Kungsgården skapat 

möjlighet för en grupp att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det 

uppmärksammades att flera av de boende hade detta intresse gemensamt. 

Aktiviteten har varit mycket uppskattad. 

 

 Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor 

kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- 

och utomhusmiljö. 

 

 Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla bemötandeplaner och 

har målet att samtliga brukare ska ha en sådan vid årets slut. Planen beskriver 
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vad man som personal bör tänka på i bemötandet av varje enskild individ utifrån 

behov. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande 

socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från 

brukarundersökningen presenteras i oktober. 

 

 Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnar sin 

verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. 

Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen 

om valfrihet, LOV. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen boende som 
upplever att de fick välja sitt 
vård- och omsorgsboende i 
jämförelse med föregående 
år. 

   82%  

Öka andelen brukare som 
upplever att de fick välja sin 
hemtjänstutförare i 
jämförelse med föregående 
år 

   79%  

Öka valfriheten för 
nämndens målgrupp genom 
e-hälsa i jämförelse med 
föregående år. Avser en 
ökad valfrihet till individuella 
lösningar genom möjligheten 
att ansöka om insatser 
digitalt. 

     

Öka antalet vård- och 
omsorgsboenden inom LOV 
i jämförelse med föregående 
år. 

     

Öka den brukaranpassade 
informationen om valfrihet 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde i 
jämförelse med föregående 
år. 

     

Öka antalet icke 
biståndsbedömda aktiviteter 
för Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år. 
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Övergripande mål: 

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.2.1 Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för 

alla 

 

Kommentar 

Biståndsenheten  

 Projektet trygg/förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. Teamet 

arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis 

digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. 

Undersköterskorna i trygg/förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande 

och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om 

hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus 

 För att minska risken för fallskador görs riskbedömning hemma hos brukaren. 

Vid förhöjd fallrisk tas kontakt med hemrehabilitering. Vid fall i hemmet tas 

kontakt med primärvården. 

Kungsgården 

 Enheten kommer att delta i Balansera mera. Under en vecka i oktober får all 

personal, anhöriga och brukare möjlighet till olika utbildningar och 

föreläsningar inom fallprevention. I samarbete med läkarorganisationen inom 

Familjeläkarna pågår ett ständigt arbete med fallförebyggande åtgärder. 

Sjukgymnasten rapporterar alla fall som har inträffat under månaden till 

Familjeläkarna. Rapporterna ger en helhetsbild och möjlighet att minska den 

framtida fallrisken. 

Norrgården och Allégården 

 Enheten har som mål att öka antalet aktiviteter under 2019 i syfte att bevara och 

förbättra de boendes fysiska och psykiska välbefinnande samt bidra med 

stimulans och glädje. Genom en utsedd aktivitetsansvarig för hela verksamheten 

har aktiviteter och samvaro ökat under perioden. Aktivitetsansvarig 

sammankallar till aktivitetsmöten med aktivitetsombud varje månad, samordnar 

alla aktiviteter, resor, högtider, traditioner, skaffar material till aktiviteter samt 

instruerar ombuden. Två gånger per dag har alla avdelningar aktiviteter, till 

exempel promenad, högläsning, sittgymnastik, planteringar i trädgården, 

trubadur med dans, bingo eller café. 

 

 Varje månad skriver kontaktmannen månadsbrev till närstående, där de berättar 

kort om den gångna månaden och om kommande aktiviteter. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Exempel på förebyggande arbete som enheten bedrivit under perioden: 
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 Bidragit till ökad användning av digital teknik för brukare 

 Påbörjat planering för balansveckan  

 Samverkat med Familjeläkarna 

 Deltagit i kvalitetsråd 

 Arbetat med Senior Alert och dess riskbedömningar 

 Genomfört förflyttningsteknikutbildning för personal 

 Riskanalyser vid inflytt, en gång per halvår samt utöver detta vid behov 

 Införskaffat extra halkstrumpor till varje verksamhet om en brukare behöver det 

omgående 

 Informerat om lämplig möblering 

Förebyggande enheten för äldre 

 På grund av stor efterfrågan finns nu två personal avsatta för teknikgruppen i 

Kungsängen. Enskild rådgivning kring tekniska frågor har utökats under 2019. 

Enhetens teknikansvarig har fått utbildning inom metodik. 

 

 På dagverksamheten startades en ny grupp för yngre personer med demens där 

teknik och tekniska hjälpmedel, som till exempel GPS, används i högre grad. 

Även i stödgrupperna tas ofta tekniska frågor upp. Under hösten kommer 

enhetens teknikansvarig att anordna teknikaktiviteter på dagverksamheten. 

 

 En ny gymnastikgrupp har startats upp i Bro. Utöver detta anordnas även 

musikcafé på söndagar i Bro. Även i Kungsängen har nya aktiviteter startats 

upp. 

 

 Volontärsamordnaren och kommunens demensspecialist tar fram en projekt- och 

tidsplan för uppstart av demensteam inom volontärverksamheten. Vid 

Alzheimerdagen den 2 oktober ska information ges om demensteamet med en 

förhoppning att finna nya lämpliga kandidater. En informationsträff för 

volontärerna anordnas till hösten. 

 

 Norrgården, Allégården och Kungsgården utbildar Upplands-Bro kommuns 

första anhörigambassadörer under ledning av kommunens anhörigkonsulent. 

Första mötet anordnades i september. 

 

 Antalet stödsamtal för anhöriga fördubblades jämfört med 2018. Under hösten 

erbjuder kommunens anhörigkonsulent och förebyggande enhetens 

hälsopedagog kvällar där anhöriga får möjlighet att praktisera mindfulness. 

 

 På Kvistaberg, där dagverksamheten bedrivs, har halkskydd införskaffats till 

trapporna för att förebygga fall. Där finns även rollatorer för såväl inomhus- som 

utomhusbruk. Under hösten anordnar förebyggande enheten för äldre 

balanstema för alla äldre som bor i kommunen. Under balansveckan anordnas 

olika aktiviteter med syfte att förebygga fall i både dagverksamheten och den 

öppna verksamheten. 

 

 Det nyrenoverade gymmet på Torget 4 används flitigt av pensionärerna, där de 

har möjlighet att träna styrka, smidighet och balans. Pensionärerna kan också få 

individanpassade träningspass av enhetens hälsopedagog. 
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 Gymnastikgrupperna har utökas från en grupp till tre grupper. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen medverkar vid utvecklingsarbetet av den förebyggande 

verksamheten för äldre. 

 

 Avdelningen utforskar möjligheten att använda digital teknik (som inte berör 

medicinska värden) som förutsäger fallrisk. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka användandet av digital 
teknik för brukare inom 
äldreomsorgen i jämförelse 
med föregående år 

     

Öka antalet medverkande i 
förebyggande enhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 5 500  4 921  

Öka antalet medverkande i 
volontärverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 40  32  

Öka antalet medverkande i 
anhörigstödsverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år. 

     

Minska antalet fallskador 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamheter i jämförelse 
med föregående år 

     

Öka deltagandet i 
dagverksamheten för 
personer med 
demenssjukdom i jämförelse 
med föregående år 

 2 800  2 397  

Övergripande mål: 

2.3 En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
2.3.1 Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

Kungsgården 

 Balkongerna på boendet är utformade så att de är tillgängliga för alla och 

attraktiva att vistas på. Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens 

brukarråd samt anhörigråd. 

Norrgården och Allégården 

 Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. 

Detta efter att det på brukarrådet framförts klagomål på att personalen serverat 
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mat ur kantiner. Kostombuden har efter detta genomfört egenkontroll en gång i 

månaden. Personalen har själva fått presentera sitt arbete vid arbetsplatsträffar 

för kontorsledningen. Detta skapade ytterligare engagemang och varje 

genomförd egenkontroll visar på ett allt bättre resultat. 

 

 En arbetsgrupp för trädgårdarna har bildats under året. Nya utomhusmöbler är 

inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och växthus. I början av sommaren 

sattes två nya markiser upp för att skapa skugga under de varma dagarna, vilket 

möjliggjorde att boende på samtliga avdelningar kunde sitta ute och äta både 

lunch och middag. Under hela sensommaren har grönsaker skördats i 

trädgården. I maj fick verksamheten möjlighet att ta emot en språkelev från 

arbetsmarknadsenheten, som har till uppgift att dagligen vattna och ta hand om 

trädgården. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten för äldre skapade en uteplats för äldre i Kungsängen och 

upprustade gymnastiksalen vid Torget 4.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års 

ålder har påbörjats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen och utbudet av 
anpassade bostäder för 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år 

     

Utreda möjligheten till plats 
på vård- och 
omsorgsboende från den 
dag en individ fyller 85 år 

     

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas till största del. De indikatorer som 

bygger på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar kan inte redovisas än, då 

svar presenteras under oktober. Vad gäller indikatorn för att kunna ansöka om insatser 

digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad gäller 

trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, utan det 

är Upplands-Brohus plats på trygghetsboende ges därmed genom en bostadskö. Äldre- 

och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendealternativ till äldre. 



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsrapport augusti 2019 13(16) 

 

 

3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 

Avvikelse 
201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 76 582 8 367 71 928 9 365 4 654 998 5 652 0 

Utföraravdelning
en 87 471 30 205 90 252 32 847 -2 781 2 642 -139 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 10 701 2 564 8 115 2 288 2 586 -276 2 310 0 

Summa 174 754 41 136 170 295 44 500 4 459 3 364 7 823 0 

Avvikelse för perioden 201808 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades i Socialnämnden. 

3.2 Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 119 167 12 800 114 082 14 415 5 085 1 615 6 700 

Utföraravdelningen 132 537 45 307 99 530 10 900 33 007 -34 407 -1 400 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 16 241 3 846 13 097 3 402 3 144 -444 2 700 

Summa 267 945 61 953 226 709 28 717 41 236 -33 236 8 000 

3.3 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 7,8 mnkr, vilket 

motsvarar 6,0 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från 

den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. 

Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser 

inom äldreomsorgen. På helår prognostiserar Äldre- och omsorgsnämnden ett överskott 

med 8,0 mnkr. 

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 5,7 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 5,4 mnkr. Budgeterade medel är 

avsatta till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen med regionen om 

minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt bibehållet kostnadsansvar 

för val av vård- och omsorgsboende för den äldre. 

På helår prognostiserar enheten ett överskott med 6,4 mnkr där avsatta medel som 

nämns i stycket ovan inte har förbrukats enligt budget. 

Biståndsenheten visar ett positivt resultat med 0,3 mnkr 

Externa vård- och omsorgsboendeplatser - visar ett positivt resultat med 1,7 mnkr. 

Prognos i budget januari till augusti följer budget med 1 515 dygn. Samma period 2018 
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var antalet dygn 1 044, en ökning med cirka 500 dygn 2019. Antalet äldre med 

komplexa svårigheter som samsjuklighet, hemlöshet och stora omvårdnadsbehov har 

ökat i antal. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr. 

Utförd tid inom hemtjänst ordinärt boende samt servicehus har ökat under perioden 

januari till augusti med 14 840 timmar i jämförelse med samma period år 2018. Insatsen 

trygg/förstärkt hemgång ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med 

hemtjänstinsatser. 

Personal och administration - visar ett negativt resultat med 0,7 mnkr då enheten har 

nyttjat konsult fram till sommaren 2019. Biståndsenheten prognostiserar ett överskott 

med 0,3 mnkr. 

Myndighetsenheten prognostiserar sammantaget ett överskott med 6,7 mnkr. 

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,1 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr och prognostiserar enligt 

budget. 

 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr. 

Personalkostnaderna överskrider intäkterna, verksamheterna har höga kostnader för 

övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder för att minska underskottet pågår och 

organisationen ses över. Målet är att minst 75 procent av personalens arbetstid ska vara 

direkt brukartid. Genomsnittet är idag knappt över 60 procent, med stora variationer 

mellan geografiska områden. Enheten prognostiserar ett underskott med 3,3 mnkr.   

Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. Verksamheterna 

bedriver ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner samt genomlysning av 

processer rörande inköp av livsmedel, hygienartiklar, näringsdrycker och liknande. 

Genomlysningen fortsätter under året. Kungsgårdens personalkostnader är lägre 

beroende på låga sjuktal, god bemanningsplanering samt att intäkterna från de boende är 

högre mot budgeterat. Prognosen för utföraravdelningens vård- och omsorgsboenden 

visar ett överskott med 1,1 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) - visar ett positivt resultat 

med 0,7 mnkr. Enheten prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr.  

Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr vilket beror 

dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts något i avvaktan på 

behovskartläggning, dels att många aktiviteter kommer att starta upp under hösten. 

Perioden har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet 

besök med 568 stycken, motsvarande 49,3 procent från januari 2018. Enheten 

prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,3 mnkr 

Avdelningen har haft lägre kostnader för personal på grund av fördröjning av 

rekryteringar. Avsatta budgeterade medel för att täcka ökade volymer samt behov av 

specialistkonsulter har inte nyttjats. 

På helår prognostiserar enheten sammantaget ett överskott med 2,7 mnkr. 
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3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

- 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 

Summa   0 0 0 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 69 1 056 987 

Renovering av lokaler 0 0 26 0 -26 

Kungsgården 198 0 82 198 116 

Dagverksamhet 50 0 0 50 50 

Norr/Allégården 270 0 85 270 185 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 7 100 93 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 0 91 91 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 

Summa 2 355 68 734 2 287 1 553 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 006 1 056 50 

Renovering av lokaler 0 0 50 0 -50 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 

Norr/Allégården sängar/traverser 
(från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 91 91 0 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Förebyggande enheten, uteplats 
Torget 4 85 0 85 85 0 

Summa 2 355 68 2 287 2 287 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

I prognos beräknas investeringarna uppgå till budgeterat belopp. Justeringar på typ av 

investering kan skilja sig mot budget. 
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2019-09-06 ÄON 19/0074 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Underlag till budget 2020 Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget 2020 till 

Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2020. 

Sammanfattning 

Budgetförslag för år 2020 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som 

givits enligt budgetdirektiv 2020 som för Äldre- och omsorgsnämnden innebär 

en oförändrad budgetram.  

Budgetramen för Äldre- och omsorgsnämnden 2019 var preliminär i samband 

med delningen av Socialnämnden. Vid närmare översyn av fördelningen 

beslutas om budgetjustering under 2020 med 5 000 tkr från Äldre- och 

omsorgsnämnden till Socialnämnden.    

Ytterligare förändring av budgetram 2020 kan ske utifrån korrigering av 

kapitalkostnader mellan Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. 

Korrigering sker då i samband med årsbokslut för 2019. 

Volymökning för 2020 samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom 

befintlig ram enligt budgetdirektiv. Nettobudget för Äldre- och 

omsorgsnämnden 2020 är 200 992 tkr. Beräknad volymökning för 2020 är sex 

individer från 80 år som har ett behov av särskilt boende samt 13 individer som 

är i behov av hjälp i ordinärt boende.  

Beräkning av budgetram för planåren 2021-2022 består av pris- och 

löneökning med två procent samt en volymökning baserad på förväntat antal 

äldre från 80 år i behov av vård och omsorg.  

År 2021 består volymökningen av nio individer som är i behov av särskild 

boende samt 19 individer som har behov av omsorg i ordinärt boende. År 2022 

består volymökningen av nio individer som är i behov av ett särskild boende 

samt 20 individer som har behov av omsorg i ordinärt boende. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019 

 Underlag till budget 2020 Äldre- och omsorgsnämnden 

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutet inte står i strid med barnets bästa.  
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1 Ansvarsområde och organisation 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg/förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande 

verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt 

heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 
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2 Verksamhetsåret 2020 
En kommun som växer 

Upplands-Bro är en växande kommun. Mellan åren 2020 och 2027 beräknas att 

befolkningen har vuxit med 5 316 personer. En växande kommun med ökande 

befolkning ställer krav på samtliga verksamheter att växa i samma takt. Äldre- och 

omsorgsnämnden förutser att det i befolkningsökningen finns ökade behov av insatser. 

Insatserna kommer att behöva utökas, men också anpassas efter förändrade och mer 

komplexa behov. Både antalet och andelen äldre i befolkningen ökar. År 2027 beräknas 

att 1 674 personer är 80 år eller äldre. År 2018 var 866 personer 80 år eller äldre. 

Attrahera, rekrytera och behålla personal 

Biståndshandläggare, sjuksköterskor och undersköterskor tas upp som bristyrken i 

Arbetsförmedlingens statistik. Socialkontoret har under flera år har haft svårigheter med 

att rekrytera och behålla personal. Biståndsenheten har tvingats använda sig av inhyrda 

konsulter, vilket är kostnadsdrivande och påverkar stabilitet, kvalitet och långsiktighet i 

berörda arbetsgrupper. Behovet av konsulter har minskat avsevärt, även om 

konsultanställningar fortfarande förekommer. Socialkontoret har vidtagit åtgärder för att 

komma till rätta med situationen och för bli en mer attraktiv arbetsgivare. Lönetrappa 

har införts för biståndshandläggare. Lönetrappan har gjort det lättare att rekrytera, det är 

dock alltjämt svårt att hitta erfaren personal. Ett aktivt arbete med nära ledarskap och 

hållbart medarbetarskap pågår inom Äldre- och omsorgsnämndens alla verksamheter. 

Detta arbete kommer att fortsätta under 2020. En ökad arbetsbelastning får direkt 

påverkan på personalens vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. 

För den framtida kompetensförsörjningen inom hela socialkontoret behöver också 

rutiner och möjligheter finnas för att kunna ta emot praktikanter i verksamheterna med 

bibehållen kvalitet. Samarbetet med universitet, vuxenutbildning och yrkeshögskola 

samt övriga lärosäten och arbetsmarknadsenheten bör utvecklas för att säkra framtidens 

kompetensförsörjning. För att kunna möta upp kommunens mål heltid som norm krävs 

ett samarbete mellan utföraravdelningens olika verksamheter. En medarbetare som 

önskar arbeta heltid kan då arbeta en del av sin tjänst på en annan enhet. 

Utveckling av stöd och insatser för äldre 

För att stödja personer att leva ett självständigt liv långt upp i åren krävs ett ständigt 

pågående utvecklingsarbete inom socialkontorets olika verksamheter. Viktiga 

fokusområden är brukarnas upplevelse av trygghet och valfrihet. Valfrihetssystem finns 

för både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Under 2019 tecknades en 

överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre. 

Femton Stockholmskommuner ingår i överenskommelsen. Det kan ses som en del i 

valfrihetssystemet där den enskilde kan ansöka om boende i annan kommun. Enligt 

överenskommelsen fattar utflyttningskommunen biståndsbeslut samt behåller det 

långsiktiga ansvaret för både myndighetsutövning och kostnad så länge den enskilde är i 

behov utav insatsen. Socialkontoret har en väl fungerande enhet som arbetar med 

förebyggande insatser och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Bland 

personer som har stöd och insatser märks en ökad samsjuklighet, vilket ställer ökade 

krav på verksamheternas organisation och personalens kompetens. 

Trygg/förstärkt hemgångsteam har startats för att ge individer ett utökat stöd vid 

hemgång från slutenvården. Projektet pågår till och med februari 2020, innan 
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projekttidens utgång ska beslut fattas gällande införlivande av arbetssättet i ordinarie 

verksamhet. På sikt kommer Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården 

(LUS) betyda att myndighetsutövning behöver ske även på obekväm arbetstid. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvårdsenheten ger hälso- och sjukvårdsinsatser till socialkontorets 

särskilda boenden samt dagverksamheten. Den fortsatta diskussionen kring organisation 

av hemsjukvården inom Stockholms län behöver följas nogsamt för att Äldre- och 

omsorgsnämnden ska kunna stå redo inför en eventuell förändring. 

Lagförändringar 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS) trädde i kraft i januari 

2018. Den nya lagen sätter fokus på samverkan mellan kommunen och regionen 

(tidigare landstinget) i samband med utskrivning från slutenvård. Lagstiftningen 

kommer att påverka antalet dagar när betalningsansvaret träder i kraft. 

Regeringen har gett i uppdrag att genomföra en översyn av socialtjänstlagen. Denna 

översyn ska slutredovisas senast den 1 juni 2020. Det är idag oklart vilka förändringar 

som kommer i lagen och när de ska träda i kraft. Ambitionen är att översynen ska ge 

underlag till en långsiktig och hållbar förändring inom socialtjänstarbetet. Stort fokus 

läggs på det förebyggande arbetet inom socialtjänstens samtliga ansvarsområden. 

Digitalisering 

Samhället fortsätter att digitaliseras i allt större utsträckning. Verksamhetsutveckling 

med stöd av digitalisering skapar förbättringar för invånare och brukare avseende 

tillgängligheten till olika samhällsfunktioner. Exempel på detta är möjligheten att 

jämföra, välja och ansöka om vård- och omsorgsboende eller hemtjänst digitalt. I den 

digitaliseringsstrategi som Socialnämnden antog i januari 2017 nämns bland annat 

möjligheten att ansöka om insatser digitalt genom att införa Mina sidor inom 

myndighetsenheterna, där brukare ska kunna boka tid med handläggare digitalt. För att 

de verksamhetssystem som används ska fungera stödjande behöver de vara kompatibla 

med verksamheternas arbete och med andra verksamhetssystem som används inom 

kommunen. Det dagliga arbetet inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter kan 

förändras och anpassas genom möjligheten att använda olika digitala verktyg. 
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3 Ekonomi 

3.1 Driftbudget 2020 

Tkr Utfall 2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 0 61 953 61 953 63 192 64 456 

Kostnader drift 0 267 033 262 033 276 374 291 502 

Nettokostnader drift 0 205 080 200 080 213 182 227 046 

Kostnader kapital  912 912 962 1 012 

Nettokostnader totalt *) 0 205 992 200 992 214 144 228 058 

*) För 2020 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet 

Budgetramen för Äldre- och omsorgsnämnden 2019 var preliminär i samband med 

delningen av Socialnämnden. Vid närmare översyn av fördelningen beslutas om 

budgetjustering under 2020 med 5 000 tkr från Äldre- och omsorgsnämnden till 

Socialnämnden. 

Ytterligare förändring av budgetram 2020 kan ske utifrån korrigering av 

kapitalkostnader mellan Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. Korrigering 

sker då i samband med årsbokslut för 2019. 

  

  

  

  

  

3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram 

Tkr 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Avgår engångsanslag 0 0 0 

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 0 4 002 4 264 

Volymförändring drift 0 9 100 9 600 

Särskilda satsningar och andra tillskott 0 0 0 

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar -5 000 0 0 

Förändring kapitalkostnader 0 50 50 

Förändring budgetram enligt budgetdirektiv -5 000 13 152 13 914 

Kommentarer förändring budgetram 

Volymökning för 2020 samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom befintlig ram 

enligt budgetdirektiv. Beräknad volymökning för 2020 är sex individer från 80 år som 

har ett behov av särskilt boende samt 13 individer som är i behov av hjälp i ordinärt 

boende. 

Beräkning av budgetram för planåren 2021-2022 består av pris- och löneökning med två 
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procent samt en volymökning baserad på förväntat antal äldre från 80 år i behov av vård 

och omsorg. År 2021 består volymökningen av nio individer som är i behov av särskild 

boende samt 19 individer som har behov av omsorg i ordinärt boende. År 2022 består 

volymökningen av nio individer som är i behov av ett särskild boende samt 20 individer 

som har behov av omsorg i ordinärt boende. 

  

Ersättning lagen om valfrihet, LOV, hemtjänst 

Ersättningen till utförare inom LOV för hemtjänst föreslås vara oförändrad under 2020. 

3.3 Konsekvensbeskrivning 

Nämndens arbete präglas av god ekonomisk hushållning och en effektiv drift av 

verksamheterna, samtidigt som strävan mot en förbättrad kvalitet i det som levereras till 

den enskilde fortgår. Utgångspunkt är att verksamhetsmålen för 2020 ska genomföras 

inom den tidigare budgetramen. Äldre- och omsorgsnämnden står dock inför 

ekonomiska utmaningar under 2020 då ökade driftbehov om cirka 29 miljoner kronor 

inte kompenseras. Att vara en växande kommun innebär att behoven av insatser inom 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter både ökar och förändras. Under 2020 

beräknas en volymökning med cirka 19 personer som är aktuella för insatser, detta till 

en kostnad av 25 miljoner kronor, resterande driftbehov består av pris- och 

löneökningar. 

Äldreomsorg 

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre över 80 år fortsätter att öka i kommunen. 

Totalt handlar det om ett ökning med cirka 49 personer från 2019 till 2020. Det innebär 

fortsatta volymökningar av insatser inom hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och 

omsorgsboenden. Socialkontoret prognostiserar ett fortsatt ökat behov av vård- och 

omsorgsboendeplatser. Allt fler personer som flyttar till vård- och omsorgsboenden har 

komplexa behov, vilket ställer ökade krav på personalens kompetens. 

Arbetet forsätter för att stärka den enskildes delaktighet i utredning och genomförande 

av beslutade insatser genom exempelvis arbetsmetoden Individens Behov i Centrum, 

IBIC, samt Samordnad Individuell Plan, SIP. 

För att möjliggöra för äldre att leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv långt upp i 

åldrarna fortgår utveckling av förebyggande aktiviteter för äldre både i Kungsängen och 

Bro. Trygg/förstärkt hemgång har införts i projektform för att stödja personer i det egna 

hemmet efter sjukhusvistelse. 

Under 2019 öppnade ett vård- och omsorgsboende inom ramen för upphandlingsformen 

Lagen om valfrihet, LOV. Det betyder att valfrihetssystemet för individer med behov av 

vård- och omsorgsboende eller hemtjänst har förstärkts ytterligare. 

Hälso- och sjukvård 

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kommer att 

öka under 2020 beroende fler brukare på dagverksamhet för äldre. 

Personal 

Socialkontoret har haft, och har till viss del, ett besvärligt rekryteringsläge inom flera 

yrkeskategorier. Antalet konsulter har minskat avsevärt sedan 2017, även om 

konsultanställningar fortfarande förekommer. Det är svårt att rekrytera erfaren personal 
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till framför allt myndighetsenheten. Socialkontoret har under de senaste åren genomfört 

satsningar för att vara en mer attraktiv arbetsgivare. En sådan satsning är lönetrappa där 

biståndshandläggare får ett visst lönepåslag efter att ha arbetat ett visst antal år, utöver 

den årliga lönerevisionen. 

Digitalisering 

Samhället fortsätter att digitaliseras i allt större utsträckning. Utvecklingen inom 

digitaliseringsområdet skapar förbättringar för invånare avseende tillgängligheten till 

olika samhällsfunktioner. Äldre- och omsorgsnämnden har bland annat infört digitala 

trygghetslarm och lås. Digitaliseringsutvecklingen fortsätter under 2020. Att införa 

digitala lösningar innebär ofta en kostnad i form av inköpta systemlösningar och 

utbildningar till en början, innan nya arbetssätt och metoder har implementerats. 

  

3.4 Specificering av riktade statsbidrag 

En allt större del av kommunens finansiering kommer i form av riktade statsbidrag 

direkt från staten/regeringen. Riktade statsbidrag är specialdestinerade statsbidrag som 

antingen oftast rekvireras eller har ett ansökningsförfarande som nämnden själv 

ansvarar för. 

Riktade statsbidrag är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk 

utjämning. Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i de generella 

statsbidraget som nämnden får i sin budgetram. 

Specificerade satsningar som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning ingår 

i respektive nämnds budgetram och kan inte särskilt begäras från nämnden utöver den 

budgetram som nämnden får. 

Riktade statsbidrag 

Tkr Erhållet 2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020  

Ökad bemanning äldreomsorg 3 569 900 0  

Välfärdsteknik 420 410 0  

     

 3 989 1 310 0  

Kommentarer riktade statsbidrag 

Förutom ovan nämnda statsbidrag kan det tillkomma fler under resterande det under året 

som berör både 2019 och 2020. 

3.5 Investeringsbehov 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

 Hemtjänst  330 200 200 5 66 

 Vård- och omsorgsboenden  440 400 350 10 44 

 Förebyggande verksamhet  350 200 200 5 70 
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Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Summa 1 120 800 750  180 

Kommentarer investeringsbehov 

Utifrån att verksamheterna växer finns behov av investeringar inom Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområden. 

Hemtjänst; 330 tkr 

Cyklar med kringutrustning samt inredning till omklädningsrum i Kungsängen. 

Vård- och omsorgsboenden; 440 tkr 

Sängar med kringutrustning, basmotorer, basmadrasser, rullatorer, bladderscanner samt 

upprustning av servicehuslägenheter. 

Förebyggande verksamheten; 350 tkr 

Surfplattor, högtalare samt låsbar förvaring. 

3.6 Förändringar i taxor och avgifter 
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Statistikrapport januari-juni 2019 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 

Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella 

situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Graferna 

har beskrivits och kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och 

omsorgsnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheterna 

under året.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 19-08-08 

Ärendet 

Statistikrapport ska lämnas kvartalsvis. Under 2019 har dock ingen rapport 

inlämnats för första kvartalet så denna rapport behandlar statistik för både 

kvartal ett och två under 2019. 

I rapporten framkommer att utförd tid inom hemtjänsten har ökat något under 

2019. Graferna för privat hemtjänst och hemtjänst i egen regi ligger ganska 

jämt.  

När det gäller trygghetslarm visar det på en trend med minskade antal samtal 

under våren 2019.  

Antal samtal som besvaras i tid inom 30 minuter ligger strax under de samtal 

som besvaras. Antal samtal har sjunkit per månad under våren 2019 vilket även 

bekräftar antal minskade samtal från trygghetslarm. 

När det gäller larmorsaker har antal upprepade larm minskat under våren 2019 

till att ligga på en liknande nivå som hösten 2018.  

Nyhet i årets statistikrapport är vi återigen har fått siffror från Socialstyrelsen. 

Där har en jämförelse gjorts på äldre och yngre som har hemtjänst i ordinärt 

boende och antal trygghetslarm. Trygghetslarmen har varit på en konstant nivå 

för båda grupperna sedan januari, medan antal som har hemtjänst i ordinärt 

boende gruppen äldre ökat något under maj månad. Jämförelse kan inte göras 

tolv månader bakåt då det saknas siffror för 2018. 
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Barnperspektiv 

Detta ärende handlar om statistik från de olika myndighetsavdelningarna. 

Statistik för barn- och ungdomsenheten redovisas. Barnperspektivet beaktas i 

det utredningsarbete som bedrivs på myndighetsavdelningarna och är ej 

aktuellt i statistik som redovisas för att ge inblick i verksamheten.   

Helena Åman 

Socialchef Elisabeth Rågård 

Enhetschef kvalitets- och 

verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. Statistikrapport kvartal ett och två 2019
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1 Inledning 
Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet i äldreomsorgen. Uppgifterna i denna 
rapport avser första och andra kvartalet 2019.  

För området äldre har Socialstyrelsen bytt administratör för uppgifterna från 
kommunen och det finns i dagsläget inga siffror för 2018 som avser antal 
insatser inom äldreomsorgen. Uppgifter som redovisas är de siffror som 
presenterats från januari 2019. 

Denna uppföljning är en del i kvalitetsarbetet och ger information om de 
områden som behöver utvecklas och är till grund för en handlingsplan för 
utökad kvalitet i socialkontorets arbete.  

I denna rapport finns redovisning av våra trygghetslarm.   

 

2 Äldreomsorg 

2.1 Insatser enligt SoL 
 

 

 

Beskrivning: Detta beskriver utförd tid inom hemtjänsten uppdelad i egen regi 
och privat regi. 

 

Kommentar: Utförd tid i egen och privat regi har ökat något under 2019. 
Graferna för hemtjänst i egen regi och privat utförd hemtjänst är ganska lika.  
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2.2 Trygghetslarm 
Nedan följer en sammanställning av den statistik som vi får om våra trygghets-
larm. Det är mellan 2 638 och 3 782 larm per månad vilket blir 85 till 122 larm 
per dag. Av dessa ringer larmcentralen ut 1 021 till 1 377 till den utförare som 
brukaren har valt. Det betyder att knappt häften av de larm som kommer till 
larmcentralen rings ut till utföraren. Vi hade i juni 2019 442 brukare som har 
trygghetslarm. 

 

 

 

Beskrivning: Grafen ovan visar antal samtal per månad perioden 1 juli 2018 till 
30 juni 2019.  

 

Kommentar: Antal samtal har en temporär ökning under mars månad för att 
sedan sjunka igen.  
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Beskrivning: grafen ovan visar antal larm som blivit besvarade i tid för 
perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019. Upplands-Bro kommun har bestämt att 
utförarna ska besvara larm inom 30 minuter.  

 

Kommentar: Antal larm som besvaras inom 30 minuter ligger strax under de 
samtal som besvaras. Antal samtal har sjunkit per månad vilket syns i antal 
besvarade samtal där trenden ser ut att gå neråt.  

 

2.2.1 Larmorsaker 

Personal på larmcentralen noterar vad som är orsaken till varje larm Det finns 
29 olika larmorsaker och vi har valt att föra samman olika larmtyper som kan 
ingå i samma kategori för att få en mer överskådlig bild. Under begreppet akut 
finns larmorsakerna; akut, andningsbesvär, EP-larm och ramlat. Under 
begreppet behov av hjälp finns larmorsakerna; toalett, uppstigning, läggning 
och väntar på hemtjänst, dörr-larm, fall-larm, larmmatta, rörelselarm, röstlarm 
och sänglarm. Larmorsaker som visar att du kan behöva någon form av hjälp. 
Begreppet upprepat larm innebär att personen tryckt flera gånger på larmet 
innan någon åtgärd/kontakt.  
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar de larmorsaker som redovisas enligt 
beskrivning ovan. 

Kommentar: Registrering av upprepade larm sjönk under december månad för 
att få en topp i mars 2019. Efter mars 2019 har antal upprepade larm minskat 
till låg nivå jämfört med 2018. Antal akuta larm ligger på en konstant nivå 
liksom larmorsak behov av hjälp. 

 

3 Statistik Socialstyrelsen 

3.1 Hemtjänst i ordinärt boende 

 

Beskrivning: Diagrammet ovan visar antal som har hemtjänst i ordinärt boende 
som i dom två kategorierna äldre och yngre.  
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Kommentar: Antal som har hemtjänst i ordinärt boende har varit på en konstant 
nivå under januari 2019. I maj har det skett en ökning i gruppen äldre.  

 

 

 

Beskrivning: Diagrammet visar antal trygghetslarm som är beviljad i de två 
kategorierna, äldre och yngre.  

 

Kommentar: Antal beviljade trygghetslarm ligger på en konstant nivå under 
2019. 
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 30 april 2019 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda och verkställda beslut den 30 april 2019 till kommunens 
revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut den 30 april 2019 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 

beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället 30 april 2019 fanns det två ej verkställda beslut 

avseende äldreomsorg enligt SoL. Fem beslut som tidigare inrapporterats som 

ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2019. 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 

juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom 

tre månader från dagen för avbrottet.  

Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när 

beslutet har verkställts.  

Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och 

lämnas in en gång per kvartal.  

Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport 

där individen är avidentifierad.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-26 ÄON 19/0076 

 
 

 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 

en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.  

Nuläge vid rapporteringstillfället 30 april 2019 

Äldreomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2019 fanns det två ej verkställda beslut, 

där båda ärendena avser ansökan om särskilt boende med heldygnsomsorg. 

Skäl till att beslut avseende särskilt boende inte verkställts är att den enskilde 

har tackat nej till erbjuden plats i de båda fallen. Fem tidigare inrapporterade ej 

verkställda beslut har avslutats under perioden. 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa. 
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Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitét- och 

verksamhetsstöd 

 

 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer  

 

 



     2019-08-26 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 

Rapporteringstillfälle 30 april 2019 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL) 

Beslutsdatum för 

gynnande beslut 

som ej verkställts 

Äldreomsorg Handikappomsorg Kvinna/flicka Man/pojke Datum för verkställighet 

2018-04-20 X  X  2019-03-04 

2018-08-31 X  X  2019-01-02 

2018-10-18 X   X 2019-02-08 

2018-10-11 X  X  2019-01-29 

2018-10-11 X   X 2019-02-27 

 

 

 

 

 

 

 



     2019-08-26 

Rapporteringstillfälle 30 april 2019 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 

 Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO  Kvinna/flicka Man/pojke Kommentar 

2018-10-15 X    X Den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats på Allégården 2018-10-16 (erbjuden 
2019-10-15). Tackar nej till plats på Hagtorp 
2019-01-30 (erbjuden 2019-01-28). Tackar 
nej till plats på Hagtorp 2019-03-29 
(erbjuden 2019-03-29). 

2018-11-16 X    X Den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats på Hagtorp 2019-01-30 (erbjuden 
2019-01-28). Erbjuds plats på Hagtorp 
2019-03-29, men tackar nej samma dag. 
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Revidering av Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 2019 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 

delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 

revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs av Äldre- och omsorgsnämnden den 2 

januari 2019, § 3, diarienummer ÄON 19/001 har reviderats inom fler punkter.  

 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 juni 2019 

 Bilaga Äldre- och omrsorgsnmämndens delegationsordning 

Ärendet 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 

revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs av Äldre- och omsorgsnämnden den 22 

maj 2019 § 3, diarienummer ÄON 19/ 0010 har reviderats inom fler punkter. 

Det är även gjort förtydligande gällande dokumenthanteringsplan, gallring, och 

nya lagar. Nedan följer de ändringar som är gjorda.  

Föreslagna revideringar 

 Tidigare lydelse Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut sker till 

nämnden ändras till: Alla delegationsbeslut ska anmälas vid närmast 

påföljande nämndsammanträde (1.7). 

 Tillägg att det är socialchef som tar beslut om dokumenthanteringsplan, 

gallring och bevarande av handlingar (6.3, 6.4) 

 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal (7.11) 
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 Överklagande av annan myndighets- och domstolsbeslut samt yrkande 

om inhibition till nästa instans. När vi avser att överklaga beslut från 

annan myndighet, till exempel Migrationsverket, är det socialchef som 

är delegat. (18.12) 

 Lex Maja är en ny lag som trädde i kraft 190401 och innebär att 

anmälan ska göras till Länsstyrelsen eller Polismyndigheten vid 

påträffande av ett djur som vanvårdas eller uppenbart visar symtom på 

sjukdom eller allvarlig skada. Denna anmälan kan göras av 

socialsekreterare och biståndshandläggare (22.2) 

 

 

 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 

rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden 
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 
bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut 
om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt 
att alla beslut i en kommun ska fattas av äldre- och omsorgsnämnden. En sådan 
hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det 
har därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för 
äldre- och omsorgsnämnden att delegera beslutanderätten. En delegations- 
ordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 
kap. 5 § KL. 

 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras 
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock 
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte 
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 

 

1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga 
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den 
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens 
beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har 
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka 
till nämnden och i vilken form återrapporteringen ska ske. Alla 
delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden 
eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala 
anslagstavla. 

 

1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens 
dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller 
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för 
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan 
exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut 
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till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som 
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. 
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt 
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs 
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som 
är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar 
har tagit del av beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om 
kommunen har överskridit sina befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att äldre- och omsorgsnämndens 
sammanträde inte kan avvaktas har äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
rätt att besluta på äldre- och omsorgsnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 
§ KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska 
anmälas till äldre- och omsorgsnämnden nästkommande sammanträde och 
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 

 

1.11 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 
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2 Angående Äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2.1 2.1 Delegationer 
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper 
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den 
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor 
som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 
 

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår 
delegationen på ersättaren. 

 

2.3 Jäv 

2.3.1 Socialchef 

Är socialchefen jävig övertar Äldre- och omsorgsnämndens 
ordförande delegationerna. 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna. 
 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd 
inom respektive avdelning inom socialkontoret. 

2.3.4 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 

Är Äldre- och omsorgsnämndens ordförande jävig övertar Äldre- och 
omsorgsnämndens vice ordförande delegationerna till ordföranden. Är även 
Äldre- och omsorgsnämndens vice ordförande jävig övertar socialchef 
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet 
med 6 kap 39 § KL. 

 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om 
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av 
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.
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3 Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

Bistånd Biståndsenheten 

BrB Brottsbalken 

FL Förvaltningslagen 

KC Kontaktcenter 

KL Kommunallagen 

KoV Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd 

LAS Lagen om anställningsskydd 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

PiL Patientjournallagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

 
4 Delegationsordning 

 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

1  
Beslut i brådskande ärenden 

  

1.1 Beslut i brådskande ärenden i de fall 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

Anmärkning: Beslutanderätten gäller 
ej beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 10 kap. 4 och 5 §§ 
SoL samt 6 kap 38 § KL. 

6 kap. 39 
§ KL 

Ordförande 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

2 Offentlighets- och 
sekretesslagen 

  

2.1 Beslut om avslag/delavslag på begäran 
om utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild 

2 kap. 14 
§ TF 

6 kap 3, 7 
och 10 kap 
4,13–14 
§§ OSL 

Socialchef 

2.2 Beslut om bifall på begäran om 
sekretessbelagd uppgift i allmän 
handling till enskild eller annan 
myndighet 

10 kap. 28 
§ OSL 

Enhetschef 

2.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap. 6 § 
SoL 

Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

3  
Anskaffning av varor och 
tjänster - avrop 

  

3.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 

-Inom beloppsgränsen upp till fem 
prisbasbelopp 

-Inom beloppsgränsen tre prisbasbelopp 

-Inom beloppsgränsen ett prisbasbelopp 

Anmärkning: I enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy. 

LOU  
 
 
Socialchef 

 
Avdelningschef 

Enhetschef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

4  
Anskaffning av varor och 
tjänster – direktupphandling 

  

4.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 

LOU  
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 - Inom beloppsgränsen upp till fem 
prisbasbelopp 

- Inom beloppsgränsen tre prisbasbelopp 

- Inom beloppsgränsen ett prisbasbelopp 

Anmärkning: I enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy. 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

5  
Upphandling 

  

5.1 Upphandling enligt LOU  
 

Upphandling inom nämndens 
verksamhetsområde till ett beräknat 
kontraktsvärde upp till 5 miljoner kronor.   
  
Beslut om att inleda upphandling med 
ramar och förutsättningar  
  
Beslut om att avbryta upphandling  
  
Beslut om tilldelning och ingående av 
avtal 
 
Anmärkning: I enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy 

LOU  
 
 
 
 
 
Socialchef 
 
 
Socialchef 
 
Socialchef 

5.2 Beslut om deltagande i samordnade 
upphandlingar samt godkännande av 
förfrågningsunderlag och tecknade av 
ramavtal. 

LOU Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

6  
Arkivansvar 

  

6.1 Utse arkivansvarig och fastställa 
arkivorganisation 

Arkiv- 
lagen 

Socialchef 
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6.2 Arkivansvar 

– central administration 
 
 
– centralarkiv på myndighet och 
beställaravdelningen 

– enheterna 

§§ 4, 5 
och 6 
arkivlagen 

 
Avdelningschef KoV 

 
 
Enhetschef, Bistånd 

 
 
Enhetschef 

6.3 Besluta om dokumenthanteringsplan  Socialchef 

6.4 Besluta om gallring och bevarande av 
handlingar som inte omfattas av 
dokumenthanteringsplanen. 

 Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

7 Dataskyddsförordningen   

7.1 Om begäranden från en registrerad är 
uppenbart ogrundade eller orimliga, får 
den personuppgiftsansvarige antingen 

a) ta ut en rimlig avgift som täcker de 
administrativa kostnaderna för att 
tillhandahålla den information eller 
vidta den åtgärd som begärts, eller 

b) vägra att tillmötesgå begäran. 

Artikel 12 
punkt 5 

Enhetschef 

7.2 Den registrerade ska ha rätt att av den 
personuppgiftsansvarige få bekräftelse 
på huruvida personuppgifter som rör 
honom eller henne håller på att 
behandlas och i så fall få tillgång till 
personuppgifterna. 

Artikel 15 Enhetschef 

7.3 Den registrerade ska ha rätt att av den 
personuppgiftsansvarige utan onödigt 
dröjsmål få felaktiga personuppgifter 
som rör honom eller henne rättade. Med 
beaktande av ändamålet med 
behandlingen, ska den registrerade ha 
rätt att komplettera ofullständiga 
personuppgifter, bland annat genom att 
tillhandahålla ett kompletterande 
utlåtande. 

Artikel 16 Enhetschef 
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7.4 Den registrerade ska ha rätt att av den 
personuppgiftsansvarige utan onödigt 
dröjsmål få sina personuppgifter 
raderade och den personuppgifts- 
ansvarige ska vara skyldig att utan 
onödigt dröjsmål radera person- 
uppgifter. 

Artikel 17 Enhetschef 

7.5 Den registrerade ska ha rätt att av den 
personuppgiftsansvarige kräva att 
behandlingen begränsas. 

Artikel 18 Enhetschef 

7.6 Den personuppgiftsansvarige ska 
underrätta varje mottagare till vilken 
personuppgifterna har lämnats ut om 
eventuella rättelser eller radering av 
personuppgifter eller begränsningar av 
behandling som skett i enlighet med 
artiklarna 16, 17.1 och 18, om inte detta 
visar sig vara omöjligt eller medföra en 
oproportionell ansträngning. Den 
personuppgiftsansvarige ska informera 
den registrerade om dessa mottagare på 
den registrerades begäran. 

Artikel 19 Enhetschef 

7.7 Den registrerade ska ha rätt att få ut de 
personuppgifter som rör honom eller 
henne och som han eller hon har 
tillhandahållit den personuppgifts- 
ansvarige i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och ha 
rätt att överföra dessa uppgifter till en 
annan personuppgiftsansvarig utan att 
den personuppgiftsansvarige som 
tillhandahållits personuppgifterna 
hindrar detta. 

Artikel 20 Enhetschef 

7.8 Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till hans eller hennes 
specifika situation, ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling 
av personuppgifter avseende honom 
eller henne som grundar sig på artikel 
6.1 e eller f, inbegripet profilering som 
grundar sig på dessa bestämmelser. 

Artikel 21 Enhetschef 
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7.9 Om en behandling ska genomföras på 
en personuppgiftsansvarigs vägnar ska 
den personuppgiftsansvarige endast 
anlita personuppgiftsbiträden som ger 
tillräckliga garantier om att genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställer att den 
registrerades rättigheter skyddas. 

Artikel 28 Socialchef 

7.10 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud 

Artikel 37 Socialchef 

7.11 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal  Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

8  
Arbetsmiljölagen 
En skriftlig delegation ska undertecknas 

  

8.1 Ansvar för arbetsmiljö och 
internkontroll 

AML  

  
– övergripande förvaltningsnivå 

– övergripande avdelningsnivå 

– inom en enhet 

  

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef, 

Enhetsledare 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

9  
Personalärenden 

  

9.1 Beslut att anställa personal AB, 2 kap.  

  3 – 4 §§  

 – Avdelningschef  Socialchef 

 – Enhetschefer  Avdelningschef 

 – Övrig personal vid enheten  Enhetschef 

 – Personliga assistenter  Enhetschef och 

   Enhetsledare 

 
– Anställning av personal med 
arbetsmarknadsstöd 

  
Enhetschef 

9.2 Beslut om avlöningsförmåner 

– Enligt personalpolitiska riktlinjer 

– I övriga fall 

Anmärkning: Vid beslut om lönetillägg 
ska personalchef godkänna. 

AB § §6, 
17 och 
bilaga U 

 

Se 2.9.1 

Socialchef 

9.3 Beslut att begära intyg om arbets- 
förmåga och hälsoundersökningar 

AB § 3 Se 2.9.1 

9.4 Beslut om entledigande 

– från arbetstagarens sida 

– från arbetsgivarens sida 

Anmärkning 

I samråd med personalstaben. 

AB § 33 Se 2.9.1 

9.5 Besked om att tidsbegränsad anställning 
upphör 

AB § 4, 
LAS § 15 

Se 2.9.1 

9.6 Beslut om ledigheter utöver lag och 
avtal 

AB § 25 Se 2.9.1 

9.7 Beslut om avstängning med eller utan 
löneförmåner 

– förseelser m.m. 

– medicinska skäl 

AB § 10, 
mom 1-3, 
7 mom 4-7 

Se 2.9.1 

9.8 Beslut om skriftlig varning AB § 12 Se 2.9.1 

9.9 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist LAS § 7 Socialchef 

9.10 Uppsägning p.g.a. personliga skäl LAS § 7 Socialchef 

9.11 Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

10  
Kurser och konferenser 

  

10.1 Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser för förtroendevalda 
Anmärkning: Ordförande då beslut i 
arbetsutskott inte kan avvaktas. 

 Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

11  
Beslutsattester och 
kontoansvariga 

  

11.1 Beslut att utse beslutsattestanter och 
kontoansvariga 

 Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

12  
Teckna avtal 

  

12.1 Teckna hyreskontrakt avseende lokaler  Socialchef 

12.2 Uppsägning av hyreskontrakt avseende 
lokaler 

 Socialchef 

12.3 Teckna avtal vid placering för vuxna  Enhetschef 

12.4 Häva avtal  Delegat som haft rätt 
att teckna avtal 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

13  
Representation 

  

13.1 Beslut om representation Anmärkning: 
Avser ej förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. vilket ingår i 
ordinarie budgetansvar. 

 Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

14  
Ansökan om medel 

  

14.1 Beslut om ansökan av statsbidrag  Socialchef 

14.2 Beslut om ansökan av projektmedel  Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

15  
Utredning, uppföljning och 
avslut av insats 

  

15.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 
§ SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

15.2 Beslut om att utredning inte skall inledas 11 kap. 1 
§ SoL 

Samordnare, Bistånd 

15.3 Beslut om att utredning inte skall 
föranleda åtgärd 

11 kap. 1 
§ SoL 

Samordnare, Bistånd 

15.4 Beslut om att avsluta insats enligt 4 kap. 
1 § SoL 

vid oenighet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
 
 
Enhetschef, Bistånd 

15.5 Om den enskilde är bosatt i en annan 
kommun än vistelsekommunen, ansvarar 
bosättningskommunen för det stöd och 
den hjälp som den enskilde behöver. 
Vistelsekommunen är skyldig att på 
begäran bistå med utredning samt att 
verkställa bosättningskommunens beslut. 

2 a kap. 3 
och 6 §§ 
SoL 

Biståndshandläggare 

15.6 Beslut om bistånd med anledning av 
ansökan från person bosatt i annan 
kommun 

2 a kap. 8, 
9 §§ SoL 

Enhetschef, Bistånd 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

16  
Överflyttning av ärende 

  

16.1 Beslut i fråga om 
mottagande/överflyttning av ärende 
från/till annan kommun 

2a kap 10§ 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 
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16.2 Beslut om att ansöka hos Inspektionen 
för vård och omsorg om överflyttning av 
ärende samt yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg i ärende om 
överflyttning. 

2a kap 11§ 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

17  
Äldreomsorg 

  

17.1 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

17.2 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för service och omvårdnad 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 

17.3 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för service och omvårdnad vid 
parboende 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 

17.4 Beslut om bistånd i form av 
korttidsboende 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 

17.5 Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

17.6 Beslut om bistånd i form av ledsagning 4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

17.7 Beslut om köp av plats hos annan 
huvudman p.g.a. platsbrist 
Under högst 4 månader 
Under längre tid än 4 månader 
Anmärkning: Obs. lagen om offentlig 
upphandling 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
Enhetschef, Bistånd 
Arbetsutskott 

 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

18  
Överklagande till domstolar 

  

18.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol samt utse ombud 
att föra nämndens talan 

10 kap 2 § 
SoL 

Socialchef 

18.2 Beslut huruvida ändring av beslut får 
ske. 

37 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.3 Beslut huruvida ändring av beslut ska 
ske. 

38 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 



Äldre och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

17 

 

 

18.4 Prövning av att överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av överklagande som 
kommit in för sent gällande 

– beslut av äldre- och omsorgsnämnden 
och arbetsutskott 

– beslut av annan delegat. 

45§ FL Enhetschef, Bistånd 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.5 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och 
detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i 
SoL-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 
Anmärkning: Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 
67). 

10 kap 1-2 
§§ SoL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.6 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-ärenden när 
ursprungsbeslutet fattats av nämnd. 
Anmärkning: Brådska råder eller 
nämnd-/utskottssammanträde kan inte 
avvaktas. 

10 kap 1-2 
§§ SoL, 6 
kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

18.7 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende rörande 
riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 
fattats av arbetsutskott 

 Arbetsutskott 

18.8 Överklagande, yrkande om inhibition, 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende rörande 
riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.9 Överklagande, yrkande om inhibition, 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende rörande särskild 
avgift för icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 Socialchef 

18.10 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag 
om 
offentligt 
biträde 

14 § FL 

Enhetschef, Bistånd 

18.11 Avvisande av ombud och biträde  Arbetsutskott 
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18.12 Överklagande av annan myndighets- och 
domstolsbeslut samt yrkande om 
inhibition till nästa instans. 

 22 § FL Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

19  
Yttranden 

  

19.1 Uppgiftslämnande på begäran av 
smittskyddsläkare 

29 § 
smittskydd 
slagen 

Enhetschef, Bistånd 

19.2 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

31 § 1 st. 
smitt- 
skyddslag 
en 

Enhetschef, Bistånd 

19.3 Yttrande till allmän domstol  Enhetschef, Bistånd 

19.4 Yttrande till förvaltningsdomstol  Enhetschef, Bistånd 

19.5 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
verksamhetstillsyn. Anmärkning: 
Tillsyns-myndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. I 
första hand bör nämnden avge yttrande 
på grund av ärendets principiella 
betydelse. 

13 kap. 2 
§ SoL 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 

19.6 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
individärenden. Anmärkning: 
Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. 

13 kap. 2 
§ SoL 

Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

20  
God man/förvaltare och 
målsägarbiträde 

  

20.1 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap. 3 § 
p.1 SoF 

Biståndshandläggare 

20.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av god 
man/förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § 
p.2 SoF 

Biståndshandläggare 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 
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21  
Polisanmälan 

  

21.1 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott. Anmärkning: 
Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 
4 och 6 kap. samt misstanke om brott 
för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

12 kap. 10 
§ SoL 

10 kap 
21–24 §§ 
OSL 

Samordnare, Bistånd 

21.2 Beslut om polisanmälan angående brott 
mot nämndens verksamhet 

– vid brådskande ärenden 

12 kap. 10 
§ SoL 

 
 

Arbetsutskott 

Ordförande 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

22  
Patientsäkerhetslagen 

  

22.1 Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg om allvarlig vårdskada mm 
inom hälso- och sjukvården. 

3 kap 5–6 
§§ PSL 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

  
 Anmärkning: Vårdgivaren ansvarar för 

att anmälningar görs. 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

22  
Lex Sarah 

  

22.1 Ta emot rapport, utreda och i 
förekommande fall anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg 
om allvarliga missförhållanden eller 
påtaglig risk för allvarliga 
missförhållanden. (Lex Sarah) 
Anmärkning: I samråd med 
socialchef. 

14 kap 7§ 
SoL, 
24f § LSS 

Avdelningschef KoV 

22.2 Lex Maja   

 Anmäla till Länsstyrelsen eller 
Polismyndigheten när man påträffar ett 
djur som utsätts för vanvård eller 
misshandel, uppenbart visar symtom på 
sjukdom eller är allvarligt skadat. 

 

10 kap 
20a §  
Offentlig
hets- 
Och 
sekretess-
lagen 
 

Biståndshandläggare 
  Socialsekreterare 
 

 
 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

23  
Egendomsskada 

  

23.1 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning 
som förorsakats av personal upp till ett 
basbelopp 

3 kap. 2 § 
skade- 
stånds- 
lagen 

Arbetsutskott 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

24  
Avgifter 

  

24.1 Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

24.2 Bestämma förbehållsbelopp 8 kap. 6 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

24.3 Beslut om avdrag och tillägg till 
minimibelopp 

8 kap. 8 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

24.4 Beslut om avgift 8 kap. 5 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

24.5 Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 
§ SoL 

Avgiftshandläggare 

24.6 Beslut om nedskrivning av avgift 
 

 

4 kap. 2 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

24.7 Beslut om avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

25  
Lag om färdtjänst (sfs 1997:736) 
och lag om riksfärdtjänst (sfs 
1997:735) 

  

25.1 Utredning till färdtjänstnämnd om 
färdtjänstansökan 

6 § 3 st lag 
om 
färdtjänst 

Färdtjänstutred. i 
KC 
Biståndshandläggare 

25.2 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4–7 §§ lag 
om riks- 
färdtjänst 

Biståndshandläggare 

25.3 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa 8 § lag om 
riks- 
färdtjänst 

Biståndshandläggare 

25.4 Beslut om att återkalla tillstånd till 
riksfärdtjänst 

– om förutsättningar för tillstånd inte 
längre finns 

– om tillståndshavaren gjort sig skyldig 
till allvarliga och upprepade överträdelser 
av de föreskrifter som gäller för 
riksfärdtjänst 9 § lag om riksfärdtjänst 

9 § lag om 
riks- 
färdtjänst 

 
 
 
Biståndshandläggare 

 
 
Arbetsutskott 

 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

26  
Lagen om valfrihet (Lov) 

  

26.1 Beslut att bevilja ansökan att bedriva 
verksamhet enligt LOV 

8 kap 1 § 
LOV 

Socialchef 

26.2 Beslut att avslå ansökan att bedriva 
verksamhet enligt LOV 

7 kap 1 § 
LOV 

Socialchef 

26.3 Beslut att häva ett ingånget avtal enligt 
LOV 

 Socialchef 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

27  
Planärenden 

  

27.1 Utlåtande i enklare planärenden utan 
större principiell betydelse 

3 kap. 2 § 
SoL 

Avdelningschef 
KoV 

27.2 Utlåtande i planärenden med större 
principiell betydelse 

3 kap. 2 § 
SoL 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 
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Inrättande av arbetsutskott, fastställande 
av antal ledamöter samt val av ledamöter  

Förslag till beslut 

XX utses som ersättare i Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 

Vid Äldre- och omsorgsnämndens första sammanträde inrättades ett arbetsutskott, 

antal ledamöter fastställdes till 3 ordinarie och 2 ersättare. En av ersättarplatserna 

bordlades och bör därför tas upp för beslut igen.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 26 juni 2019

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2

januari 2019 - Inrättande av arbetsutskott, fastställande av antal ledamöter

samt val av ledamöter

Beslut sänds till 

 Den valda

 Förtroendevaldasystemet

 Löner



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-02 

 

 

§ 1 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter 

 Dnr ÄON 19/0008 

Beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 

ersättare. 

3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Tina Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) Kerstin Ahlin (S).  

4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Irene Eklöf (L) samt en ersättarplats bordläggs. 

5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tina 

Teljstedt (KD). 

6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Anders Åkerlind (M). 

7. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

utses Kerstin Ahlin (S). 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Äldre- och omsorgsnämnden beslutar. Inom ett 

utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en andre vice ordförande. 

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Förslag till beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och X 

ersättare. 

3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX. 

4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX. 

5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses XX. 

6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndensarbetsutskott utses 

XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tina Teljstedt (KD) föreslår: 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-02 

 

 

1. Ett arbetsutskott inrättas 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 

ersättare. 

3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Tina Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) Kerstin Ahlin (S)  

4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Irene Eklöf (L), Ersättare bordläggs 

5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tina 

Teljstedt (KD) 

6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndensarbetsutskott utses: 

Anders Åkerlind (M). 

7. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

utses Kerstin Ahlin (S). 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, hon frågar nämnden om de 

kan godkänna denna propositionsordning. Nämnden beslutar enligt Tina 

Teljstedts (KD) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 
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Val av kontaktpolitiker för mandatperioden 
2018–2022 samt uppdragsbeskrivning  

Förslag till beslut 

Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen 

1 representant (tillsammans med Anni Ullberg (S)) 

Kontaktpolitiker vid Hagtorp 

1 representant (tillsammans med Klaus Dürhagen (MP)) 

Sammanfattning 

Då beslut om kontaktpolitiker togs den 28 januari 2019 lämnades beslutet med 

en bordlagd plats. Efter detta så har även några av de utsedda blivit entledigade 

eller uppsagt sitt uppdrag som kontaktpolitiker. Det finns därför två lediga 

platser som kontaktpolitiker på ovanstående verksamheter som ska tillsättas. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Som 

kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Äldre- och 

omsorgsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten. 

Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och 

brukare/anhöriga. 

Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd 

för att kontakta/ besöka och där samtala med brukare/anhöriga. Uppdraget 

innebär att man informerar om Äldre- och omsorgsnämndens arbete samtidigt 

som man samlar information från de man besöker. En gång om år ska även 

kontaktpolitiker för vård- och omsorgsboenden äta en måltid på verksamheten 

samt utvärdera och återrapportera i ett formulär sin bedömning av maten till 

socialkontoret. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 9 september 2019 
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Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de 

förtroendevalda att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. 

Besökare av dessa verksamheter är i många fall barn och ungdomar vilket 

innebär att uppdrag som kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 

Socialkontoret 

 

 

 

 

 

 

Helena Åhman  

Socialchef Elisabeth Rågård  

 Avdelningschef kvalitets- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer kontaktpolitiker 

Beslut sänds till 

 De valda 
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Äldre- och omsorgsnämndens sammanfattande 

bedömning över utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i 

verksamheterna. Uppdraget som kontaktpolitiker ska även ses som en 

del av Äldre- och omsorgsnämndens kontroll av kvalitet i 

verksamheterna. 

 

2 Uppdrag kontaktpolitiker inom Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 
Uppdragen kontaktpolitiker inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde innebär årliga besök samt kontakter med den 

verksamhet som Äldre- och omsorgsnämnden har utsett och där 

samtala med brukare/anhöriga. Ledamöter och ersättare representerar 

nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett 

partitillhörighet eller uppfattning i enskild fråga. 

 

3 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska genomföras bör göras upp med respektive 

enhetschef (eller dennes företrädare) på den verksamhet som besöks. 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med 

verksamheten informera om Äldre- och omsorgsnämndens arbete men 

även samla in information från den verksamhet som besöks. Besöken 

bör företrädesvis göras gemensamt av utsedda kontaktpolitiker.  

Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna ska få en ökad 

kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. Denna 

kunskap och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta 

vid beslut i nämnden. Kontaktpolitikern ska även tydliggöra 
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politikerrollen för målgrupp/ verksamhet samt vara en kontaktväg 

mellan politiker och brukare/anhöriga i ledet för en förbättrad dialog.  

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker 

är det viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

målgrupp/verksamheter. Som kontaktpolitiker företräder man Äldre- och 

omsorgsnämnden och inte sitt parti. Kontaktytan mellan 

kontaktpolitikern och verksamheten är inte en politisk arena och ska 

inte användas för att driva politiska intressefrågor.  

Samtalen med personalen ska avse verksamheten och inte 

problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 

lokalfrågor och resursfrågor. En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i 

den löpande verksamheten och kan inte fatta beslut som rör 

verksamheten. 

3.1 Måltider 

En gång varje år ska de utsedda kontaktpolitiker för vård- och 

omsorgsboenden äta en måltid på den verksamhet som de ansvarar 

över. Efter måltidsbesöket ska kontaktpolitikern fylla i ett formulär som 

lämnas till socialkontoret. Socialkontoret sammanställer formulären och 

lämnar en rapport till äldre- och omsorgsnämnden varje år. Formuläret 

innehåller frågor och har plats för kommentarer. Det är viktigt att varje 

kontaktpolitiker skriver kommentarer för en mer korrekt 

sammanställning samt att det ger en tydligare bild av måltidssituationen 

på våra vård- och omsorgsboenden. Måltiden betalas av 

kontaktpolitikern och ska anmälas till enhetschef (eller dennes 

företrädare) till det vård- och omsorgsboende som besöks av 

kontaktpolitiker senast 2 veckor i förväg. 

 

3.2 Uppdraget innebär sammanfattningsvis: 
• Besök av verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

• Samtala med brukare/anhöriga i den mån de själva önskar 

kontakt och dialog. 
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• Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

• En gång om år äta en måltid på vård- och omsorgsboendet samt 

utvärdera måltidsbesöket. 

• Återrapportera till Äldre- och omsorgsnämnden om kontakter och 

eventuella frågor som tagits upp under besöken. 

 

4 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive 

enhetschef ska alltid informeras i förväg om besök som en enskild 

ledamot eller ersättare ska genomföra. Kontaktpolitikern måste även 

senast 2 veckor innan anmäla sitt måltidsbesök. 

 

5 Rapportering 
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in 

till det närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna 

rapportering kan ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av 

en eller flera kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort 

beskrivning av den besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket 

och eventuella särskilda frågor som tagits upp i kontakten. 

 

6 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 8 timmar/år och ledamot. 
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Medborgarförslag om broddar till personer över 
70 år 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslag om broddar till personer för 70 år på grund av för hög 

kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 

Sammanfattning 

Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun avseende gratis broddar till alla som fyllt 70 år. Kommunfullmäktige 

beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta medborgarförslag för 

besvarande till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två 

nämnder vilket är anledningen till att Äldre- och omsorgsnämnden besvarar 

medborgarförslaget. Socialkontoret har genomfört en inventering utav 

Upplands-Bro kommun befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en 

omvärldsbevakning i kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje 

för att besvara detta medborgarförslag 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Ärendet 

Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun avseende broddar till alla som fyllt 70 år. Förslaget lyder som 

följande: 

”Fick höra att Järfälla kommun delar ut gratis broddar till alla som fyllt 70. 

Tycker att detta är ett mycket bra initiativ av dem. Mitt förslag är att detta även 

blir verklighet i vår kommun. Jag tycker man kan se detta som en investering 

för att slippa framtida skador och lidanden.”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta 

medborgarförslag för besvarande till Socialnämnden som när beslut togs hade 

ansvar för frågor rörande äldre. Socialnämnden har efter detta delats upp i två 

nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd, vilket innebär att 

Socialnämnden inte längre har mandat att besluta i frågor som ingår i Äldre- 
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och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Detta är anledningen till varför 

detta medborgarförslag behandlas av Äldre- och omsorgsnämnden. 

Socialkontoret har genomfört en inventering utav Upplands-Bro kommun 

befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i 

kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta 

medborgarförslag. 

Fallolyckor, ett samhällsproblem 

Enligt Socialstyrelsen är fallolyckor ett stort samhällsproblem. En fallolycka är 

en händelse som leder till att en person oavsiktligt landar på marken eller 

golvet. Cirka 70 000 personer skadar sig så allvarligt efter ett fall att de blir 

inlagda på sjukhus. De flesta utav dem som skadar sig är personer som är 80 år 

och äldre. Under 2016 dog 153 stycken individer över 65 år utav skador som 

var orsakade av fallolyckor i Stockholms län (en minskning med 12 individer 

sedan 2015, 165 stycken.) 
1
  

Socialstyrelsen för fram att fall kan ge allvarliga fysiska skador men även ge 

individen psykologiska problem såsom fallrädsla, svårigheter att röra sig samt 

ökat beroende utav andra. Vidare anser Socialstyrelsen att äldre personer faller 

bland annat på grund utav gångsvårigheter, låg kroppsvikt, dålig syn, faror i 

miljön, dålig balans och läkemedel som påverkar balans. Ofta är det flera utav 

dessa orsaker tillsammans som leder till ett fall.  

Upplands-Bro kommuns arbete med fallprevention 

Inom Biståndsenheten samt inom hemtjänsten finns det inget specifikt uppdrag 

som säger att personalen ska arbeta preventivt med fallolyckor. När 

hemtjänstpersonalen gör hembesök kan de dock påtala om det är något i 

brukarens hem som behöver åtgärdas för att minska risken för fallolyckor. 

När en boende ska flytta in på ett särskilt boende görs alltid en riskbedömning 

för fallolyckor. Risken för fall identifieras samt om det finns någon 

bakomliggande sjukdom som kan öka fallrisken.  

Kommunens Arbetsmarknadsenhet erbjuder en Fixartjänst till alla invånare 

som är över 70 år. Fixartjänsten hjälper de äldre med praktiska saker i deras 

hem som kan innebära en risk för fall eller halkolyckor. Tjänsten är kostnadsfri 

och vänder sig även till dem som bor på särskilt boende för äldre eller på 

servicehus. Exempel på tjänster som erbjuds är byte av batterier och 

glödlampor, sätta upp gardiner, tavlor eller lampor, lägga halkskydd under 

mattor samt källsortering, bärhjälp och bortforsling. Fixartjänsten gör inget 

som kräver behörighet eller fackkunskap, ingår i fastighetsskötarens eller 

hemtjänstens arbetsuppgifter eller ”Utetjänster”, det vill säga på altanen eller i 

trädgården. 

                                                 

1
 http://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor/statistikomfallolyckor läst den 1 april 2018 
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Även Socialkontorets Förebyggande enhet arbetar mycket med att förebygga 

fallolyckor. På dagverksamheten erbjuds det morgongymnastik varje dag med 

bland annat balansövningar utformade utav en sjukgymnast samt gemensamma 

promenader 1–2 gånger per dag. På Träffverksamheten i Bro respektive 

Kungsängen arbetar de med fallprevention genom gymnastik varje fredag där 

de genomför balansövningar samt en promenadgrupp som promenerar 

gemensamt en gång per vecka. På Förebyggande enhetens grupper för dem 

med demensdiagnos genomförs även en halvtimmes fysisk aktivitet per vecka i 

syfte att förebygga fall hos målgruppen.  

Hur har andra kommuner ställt sig till liknande 
medborgarförslag? 

Nedan redovisas hur kommunerna Järfälla, Stockholms Stad samt Södertälje 

ställt sig till liknande medborgarförslag om gratis broddar till äldre. Järfälla har 

precis infört sitt projekt med gratis utdelning (vintern 2017/2018), Stockholm 

Stad har genomfört samt utvärderat sitt projekt och Södertälje utredde frågan 

under hösten 2017. 

Järfälla  

2015 inkom det ett medborgarförslag i Järfälla kommun där förslagsställaren 

ville att alla medborgare över 65 år skulle erbjudas gratis broddar. Kommunen 

ställde sig positivt till medborgarförslaget och ansåg att gratis broddar till äldre 

kan ses som en förebyggande åtgärd mot fallolyckor. I Järfällas utredning görs 

en omvärldsbevakning som visar på kommuner som infört gratis broddar samt 

utvärderat försöken. Utredningen visar på att de äldre har ökat sin fysiska 

aktivitet och att många har känt sig säkrare och tryggare med hjälp av 

broddarna när de vistas ute. Det går dock inte att se om antalet halkolyckor 

minskat på grund av broddarna.  

Medborgarförslaget om gratis broddar genomfördes under vintern 2017/2018. 

Kommunen har drygt 12 000 medborgare som är över 65 år och som är skrivna 

i kommunen. Inga andra krav ställdes för att kunna ta del utav broddarna. 

Kommunen saknade avtal med en leverantör för broddar vilket bidrog till att de 

fick genomföra en upphandling.  

Järfälla räknade på att broddar kostar mellan 69 kr till 249 kr per par.  Om alla 

över 65 år tar emot broddar som kostar 69 kr styck blir kostnaden för 

kommunen det första året 828 000kr. Om alla över 65 år tar emot broddar som 

kostar 150 kr paret blir kostnaden 1,8 mnkr. Följande år blir kostnaden lägre 

beroende på hur många som blir 65 år alternativt flyttar in till kommunen. Då 

kommunen precis påbörjat försöket har ingen utvärdering genomförts ännu. 

Tjänstepersoner meddelar dock att kommunen har fått en hel del klagomål på 

att broddarna inte varit anpassade för äldre, varit för trånga samt att de varit 

slut när de äldre ska hämta ut dem.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2018-03-22 SN 18/0027 

 
 

 

Stockholms stad 

Stockholms stad genomförde en försöksverksamhet 2016 med att erbjuda 

kostnadsfria broddar till alla över 75 år som har hemtjänst och/eller 

trygghetslarm. Syftet med försöket var att öka tryggheten under vintertid samt 

att minska halkolyckor och fallskador bland äldre. Utvärderingen utav projektet 

visar att stadsdelsförvaltningarna tillsammans delade ut cirka 7 200 broddar 

under 2016, vilket är cirka 48 % utav målgruppen. 2017 fanns cirka 5000 

broddar kvar som delades ut under hösten samma år. Synpunkter som inkom 

till Stockholm stad var att broddarna borde ha deltas ut till samtliga personer 

över 65 år. Staden har dock gjort bedömningen att för att kunna ge stöd eller 

liknande till enskilda måste det enligt likställighetsprincipen finnas ett lagstöd 

som tillåter detta. Därav delas broddarna ut som en form av bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Det inkom även klagomål på att broddarna varit svåra att 

justera samt att distributionen krävt mycket personal för administration och 

organisering. Positiva effekter har enligt staden varit att de äldre har fått 

kännedom om de sociala träffpunkterna för äldre då staden haft distributionen 

utav broddarna på dessa ställen.  

I Stockholms stads utvärdering utav projektet framgår att det inte har varit 

möjligt att utvärdera om försöket minskat antalet fallolyckor. Försöket har mer 

haft en viktig funktion för att uppmärksamma äldre och deras anhöriga om 

vikten att använda broddar vintertid. Vidare anser Stockholm stad att en av de 

viktigaste åtgärder som staden kan vidta för att förebygga fallolyckor utomhus 

är att säkerställa att allmänna trottoarer och gångvägar är skottade och sandade 

samt se till att de underhålls kontinuerligt så att det ej finns hål i asfalten eller 

dylikt.  

Slutsatsen i utvärderingen är att staden och landstinget bör utveckla ett 

samarbete kring individuella fallriskbedömningar i sitt arbete med 

fallprevention hos målgruppen. Dessa fallriskbedömningar kan ske i form av 

riskbedömningar i hemmet eller genom läkemedelsgenomgångar, synkontroller 

med mera.  

Södertälje 

Under 2017 behandlade Kommunfullmäktige i Södertälje ett ärende avseende 

gratis broddar till äldre. Kommunförvaltningens förslag till beslut var att 

”medel till gratis broddar, till personer 70 år och äldre, inte anslås på grund av 

för hög kostnad, brist på evidens och att ett sådant beslut kan strida mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen”. Ärendet återremitterades med 

uppdraget att se över hur Södertälje ska bidra till att minska fallolyckorna 

bland äldre. I uppdraget ingick att genomföra en kunskapssammanställning och 

analysera om ytterligare åtgärder ska vidtas för att minska fallolyckorna bland 

äldre i kommunen. Social- och omsorgskontorets rapport ”Fallprevention och 

gratis broddar” den 3 oktober är en gedigen utredning och 
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kunskapssammanställningen om arbetet med fallprevention i Sverige samt i 

Södertälje.  

Av Södertäljes kunskapssammanställning framgår det att kostnaden, 

förekomsten och konsekvenser av fallolyckor är omfattande både för individen 

och för samhället samt att arbetet med fallprevention bör bedrivas långsiktigt 

och systematiskt. I rapporten sammanställs de viktigaste förebyggande 

insatserna som kommun/landsting kan göra enligt SKL: rapport ” Fallskador 

för äldre” ifrån 2009. Insatserna är bland annat:  

 Kommunal plan i nära samarbete med landstinget 

 Utbildning/information till både äldre och personal 

 Individuell riskbedömning för personer med ökad fallrisk 

 Förebyggande insatser på särskilda boenden/sjukhus 

 Läkemedelsgenomgångar 

 Sekundärprevention för individer som redan fallit en gång 

 Snöröjning/sandning/bra utebelysning 

 Fysisk träning även för gamla 

Södertälje kommun kommer till slutsatsen i sin kunskapssammanställning att 

det sällan är en särskild orsak till att personer faller utan flera faktorer 

samverkar som exempelvis läkemedel, balans, dålig syn eller dåligt underlag.  

Balansera mera 

2015 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad 

utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård samt 

inom social omsorg. Kampanjen heter Balansera mera och finns på 

Socialstyrelsen hemsida. Allting är kostnadsfritt att ladda ned och innehåller 

informationsbroschyrer, utbildningsmaterial, checklistor, filmer och tipsfrågor 

med mera. Informationsbroschyrerna har tagits fram för att ge tips och råd till 

individer över 55 år för att förhindra fallolyckor i vardagen. Kampanjen har tre 

teman: mat, motion och medicin. Enligt Socialstyrelsen kan många fallolyckor 

förhindras genom att äta näringsriktigt, träna styrka och balans samt se över sitt 

medicinintag. Broschyrerna finns översatta till över 20 olika språk samt på 

lättläst svenska.  

Socialstyrelsens webbutbildning inom Balansera mera har till syfte att öka 

kunskapen om fallprevention samt till att uppmuntra ett teambaserat, 

systematiska arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. 

Webbutbildningen riktar sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvård och 

social omsorg, till exempel omsorgspersonal, sjuksköterskor, 

biståndshandläggare samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter.   
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Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret instämmer i Södertälje kommuns beslut och bedömning om att 

inte anslå medel till gratis broddar på grund utav för hög kostnad, brist på 

evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot likabehandlingsprincipen i 

kommunallagen. Stockholm stad valde under sin försöksperiod att ge 

broddarna som biståndsbeslut till alla invånare över 75 år som har hemtjänst 

och/eller trygghetslarm för ej strida mot denna princip.  

Socialkontoret har tillgång till befolkningsstatistik för invånarantalet i 

kommunen avseende åldersgrupperna 65–74 år, 75–79 år samt 80-w. Kontoret 

kan tyvärr inte ta reda på hur många invånare som är 70-w utan väljer att räkna 

på samtliga invånare över 65 år. Om samtliga invånare över 65 år erbjuds gratis 

broddar och uträkningen grundar sig på samma antaganden som Järfälla, dvs 

69 kr respektive 150 kr paret för broddar, så skulle det innebära följande 

kostnader för socialkontoret. 

Upplands-Bro kommun har cirka 4 400 invånare som är över 65 år. 4 400 x 

broddar för 69 kr är 303 324 kr. Broddar för 150 kr x 4400 invånare ger i sin 

tur en kostnad på 660 000 kr. Stockholms stads utvärdering visar dock på att 

inte samtliga inom målgruppen kommer att hämta ut sina broddar och att 

kostnaden blir en engångskostnad som betalas ut under en vinter och sedan ett 

mindre antal broddar vintersäsongerna framöver.  

Socialkontoret vill dock påpeka att utöver dessa engångskostnader tillkommer 

resurser för att genomföra en upphandling samt resurser för administration och 

information vid utlämnandet utav broddarna. De utvärderingar som genomförts 

utav kommuner som infört gratis utdelning av broddar visar på de svårigheter 

som uppkommer, till exempel gällande öppettider och platser för utdelning, att 

invånare känner sig särbehandlade, att broddarna ej är anpassade efter 

målgruppen eller sitter fel.  

Enligt Södertälje kommuns rapport och kunskapssammanställning 

”Fallprevention och gratis broddar” den 3 oktober 2017 visar flera nationella 

rapporter ifrån SKL och Socialstyrelsen på att arbetet med fallprevention bör 

bedrivas som ett långsiktigt förebyggande arbete. Det krävas både generella och 

individuella insatser för att förebygga dessa. Bakomliggande orsaker till att en 

fallolycka inträffar är ofta flera, exempelvis användning utav läkemedel, dålig 

balans eller syn, hinder i hemmet, dåligt underlag utomhus eller dålig belysning. 

Upplands-Bro kommun bör som alternativ för att kortsiktigt dela ut gratis broddar 

till invånare över 70 år, utveckla sitt långsiktiga systematiska arbete med 

fallprevention för att förhindra fallolyckor inom målgruppen. Socialkontoret anser 

att kommunen ska använda sig utav Socialstyrelsens Balansera mera 

webbutbildning samt informationsbroschyrer utöver det arbete som redan bedrivs 

idag inom fallprevention.  
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Barnperspektiv 

Individuell riskbedömning för personer med ökad fallrisk inom Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamheter ska ske oavsett om individen är barn, ungdom 

eller vuxen.  

Socialkontoret 

 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-03 

 

 

§ 29 Medborgarförslag om broddar till 
personer över 70 år 

 Dnr SN 18/0027 

Ärendet utgår från dagordningen. 

Sammanfattning 

Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun avseende gratis broddar till alla som fyllt 70 år. Kommunfullmäktige 

beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta medborgarförslag för 

besvarande till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två 

nämnder vilket är anledningen till att Äldre- och omsorgsnämnden besvarar 

medborgarförslaget. Socialkontoret har genomfört en inventering utav 

Upplands-Bro kommun befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en 

omvärldsbevakning i kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje 

för att besvara detta medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslag om broddar till personer för 70 år på grund av för hög 

kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marita Lindell-Jansson 

   

Socialkontoret 

   

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se 

2019-07-11 ÄON 19/0062  

Äldre- och omsorgsnämnden 
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Remiss - Fördelning av kostnadsansvar för 
hjälpmedel mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. inte anta Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av 

kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 

kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden, daterad 2019-

04-04, i dess nuvarande form med flera otydligheter 

2. rekommendera Storstockholm att överenskommelsen går ut på 

remiss till samtliga kommuner för inhämtning av synpunkter för 

förtydliganden och revidering  

3. meddela Storsthlm ställningstagandet senast den 2019-11-15 via   

e-post till registrator@storsthlm.se  

Sammanfattning 

Ett förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

länet och Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar som 

används i vården har tagits fram i samverkan mellan parterna. Förslaget berör 

särskilda boendeformer, dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt 

dagliga verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Syftet är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så 

samstämmigt som möjligt i olika särskilda boendeformer och att koncentrera 

ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet till en överenskommelse istället 

för flera olika. Ytterligare ett syfte är att genom att inrätta en 

samverkansorganisation – Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län- underlätta 

processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom 

hjälpmedelsområdet.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019  

 Rekommendation ”Överenskommelse fördelning av kostnadsansvar 

hjälpmedel Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” med 

tillhörande bilagor 
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Ärendet 

Förslaget till ny överenskommelse innebär en ändring i ansvarsfördelningen 

med tillhörande kostnadsfördelning mellan kommunerna i länet och region 

Stockholm. Förslaget berör ansvar för enskilda hjälpmedel, 

förbrukningshjälpmedel, och medicintekniska produkter (inkluderar 

läkemedelsnära produkter) som används inom vård och omvårdnad i särskilda 

boenden (SOL och LSS), dagverksamheter (SOL) och dagliga verksamheter 

(LSS). Detta ansvar är idag reglerat i flera olika överenskommelser och 

delöverenskommelser där tre överenskommelser upphör och ersätts med den 

nya överenskommelsen om hjälpmedel samt en överenskommelse som 

revideras. Överenskommelsen avser vuxna individer över 18 år. 

Den föreslagna förändringen uppges innebära en kostnadsökning för samtliga 

kommuner på maximalt 600 000 kr per år vilket definieras som kostnads-

neutralt. 

För att effektivisera handläggningen av förändringar inom hjälpmedelsområdet, 

föreslås en samverkansorganisation – Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län 

med fyra ledamöter från kommunerna respektive fyra ledamöter från regionen 

att inrättas. Dessa ska ha mandat att besluta om förändringar gällande 

ansvarsfördelning och kostnadsansvar mellan huvudmännen om förändringarna 

bedöms vara kostnadsneutrala mellan huvudmännen. Vården och användnin-

gen av hjälpmedel med dess såväl enskilda hjälpmedel, förbruknings-

hjälpmedel som medicintekniska produkter (inkluderar läkemedelsnära 

produkter) är i ständig förändring genom nya behandlingsmetoder och ny 

teknologi. Samverkansorganisationen ska fortlöpande följa utvecklingen inom 

området utifrån parternas behov, ta initiativ till förändringar av 

ansvarsfördelningen samt göra rutinbeskrivningar, riktlinjer och guidelines när 

det är påkallat. Samverkansorganisationen uppges inte få fatta beslut om helt 

nya hjälpmedelsprodukter, utan för dessa förutsätts beslut tas av huvudmännen. 

Grundprincipen i gällande överenskommelser är att respektive part även ska 

ansvara för de 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 vistas på 

boendena samt dag- respektive dagliga verksamheter. De ska också ha ansvar 

för hjälpmedel som individ/brukare/patient använder i samverkan med 

personal. Från denna princip har gjorts vissa undantag. Respektive vårdgivare 

ansvarar vidare för att tillhandahålla och bekosta de material i form av 

medicintekniska produkter som används i behandlingen av patienten inom 

såväl kommunal som landstingskommunalt finansierad vård. Även där 

förekommer vissa undantag. 
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Förtroendeförskrivning avser förskrivning som sker hos den ena parten medan 

kostnadsansvaret ligger hos den andra parten. Sådan kan endast ske inom 

området hjälpmedel- men inte för förbrukningshjälpmedel med undantag för 

teststickor, lancetter och pennkanyler för personer som vårdas för diabetes. Vid 

förtroendeförskrivning är det alltid den kostnadsansvarige huvudmannens 

regelverk som gäller. 

Kommunerna har ansvar för att det i dagverksamheter samt i dagliga 

verksamheter finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att 

individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i verksamheten. 

Förteckningar avseende ansvarsfördelningen mellan huvudmännen avseende 

individuella hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och övriga medicintekniska 

produkter med läkemedelsnära inslag som används i vård och omvårdnad, är 

inkluderade i förslaget till överenskommelse i form av bilagor. 

Undertecknandet av denna överenskommelse innebär fullmakt för företrädarna 

i samverkans-organisationen att besluta om justeringar av kostnadsansvaret 

gällande dessa förteckningar.  

Parterna i denna överenskommelse är Region Stockholm genom Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) och kommunerna i Stockholms län. Om någon 

av parterna tecknar avtal och överlåter de uppgifter denna ansvarar för till 

någon annan, ska denna överenskommelse tillämpas. 

Socialkontorets synpunkter 

 Socialkontoret bedömer det positivt att reglerna för ansvars- och 

kostnadsfördelning avseende hjälpmedel med såväl individuella 

hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter 

med dess läkemedelsnära inslag samlas i en gemensam 

överenskommelse. Detta medför en bättre överskådlighet för såväl 

huvudmännen som för de olika kategorier av verksamheter i 

kommunerna som berörs. 

 Vidare instämmer Socialkontoret i att det kan vara en fördel att en 

samverkansorganisation för hjälpmedelssamverkan tillskapas med 

representation från bägge huvudmännen för flertalet av de uppgifter 

som föreslagits bland annat att följa utvecklingen inom 

hjälpmedelsområdet, ta fram besluts- och kunskapsstöd/rutiner och 

guidelines med mera.  

 Socialkontoret känner dock viss tveksamhet avseende samverkans-

organisationens mandat att justera ansvars- och kostnads-

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen när förändringarna bedöms 

kostnadsneutrala. Detta med anledning av att de förändringar gällande 

ansvarsfördelning som gjorts redan i detta förslag till 

överenskommelse, definieras som kostnadsneutrala trots en bedömd 

total kostnad av 600 000 kr/år för kommunerna.  Begreppet 
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”kostnadsneutrala” blir därmed svårbedömt. Ingen bifogad beräkning 

över hur just dessa kostnader har beräknats har bifogats förslaget. 

 Socialkontoret ställer sig frågande till överenskommelsens titel 

”Hjälpmedelsöverenskommelse Stockholms län - Fördelning av 

kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 

kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden”. Då 

överenskommelsen även omfattar dagverksamheter (SOL) och dagliga 

verksamheter (LSS) upplevs titeln missvisande.  

 Formuleringen att ”den vårdgivare som utför vårdinsatsen bekostar 

hjälpmedlet” som anges i text avseende ansvarsfördelning i några av 

förteckningarnas kolumner, anser Socialkontoret är otydlig och kan 

medföra ny gränsdragningsproblematik. En tydligare formulering om 

vilken huvudman som har kostnadsansvaret avseende vårdinsatsen är 

att föredra för att inga tveksamheter ska kunna uppstå. 

 Socialkontoret finner att mycket av kostnadsansvaret för 

medicintekniska produkter som använts i den kommunala hälso- och 

sjukvården har flyttats över från regionen till ” den vårdgivare som 

utför insatsen”- vilket innebär ökade kostnader för kommunerna som 

det är tveksamt om de täcks av de 600 000 kr/år totalt som nämns som 

ett kostnadsneutralt belopp. 

 Socialkontoret ställer sig också frågande till formuleringen om att ”det 

alltid är den kostnadsansvarige huvudmannens regelverk som gäller vid 

förskrivning och förtroendeförskrivning”. Detta innebär att det som 

anges- utläses i förteckningarna avseende ansvar, inte går att förutsätta 

att det går att tolkas som texten anger, då den kostnadsansvarige 

huvudmannen kan ha underliggande rutiner som motsäger vad 

förteckningen visar. Ett exempel på detta är den s k PK-mätaren - d v s 

mätare för blodets koagulationsförmåga vid warfarinbehandling som 

anges vara regionens ansvar. Dock kan inte denna förskrivas till 

svårstuckna patienter i särskilt boende som är behov av denna för att 

underlätta provtagningen utan den kan endast förskrivas till patient som 

kan utföra provtagningen själv. När begränsningar föreligger för 

förskrivning och kostnadsansvar av i förteckningarna förekommande 

kategorier av hjälpmedel, bör det anges i förteckningarna. 

 Socialkontoret menar också att trots att Region Stockholm har ett 

specifikt kostnadsansvar för testmaterial vid diabetes i form av 

teststickor, lancetter och pennkanyler så bär huvudsakligen 

kommunerna och den enskilde vid särskilda boenden den kostnaden. I 

förteckning ”Förbrukningshjälpmedel”, anges att dessa hjälpmedel ska 

kunna förtroendeförskrivas av kommunal förskrivare i 

Beställningsportalen på Region Stockholms bekostnad. Endast 

sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes kan dock förskriva 
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detta. Specialistsjuksköterskor inom diabetes är sällan förekommande 

på särskilda boenden, de arbetar vanligtvis vid diabetesmottagningar. 

Detta medför ofta att kommunen själv beställer hem och bekostar dessa 

hjälpmedel, eller att läkaren förskriver dem å patientens vägnar via 

Pascal. 

 Socialkontoret konstaterar att möjligheten att fakturera regionen för av 

specialistläkare ordinerade dyra förbandsmaterial, har förbättrats något i 

och med att detta nu även möjliggörs i de fall läkare har rekommenderat 

en behandling istället för ordinerat. Dock kvarstår det faktum att det 

idag är förekommande att det inte är specialistläkare utan 

specialistsjuksköterskor vid dessa hudmottagningar som träffar 

patienten efter remiss från boendets läkare och som efter konsultation 

rekommenderar lämpligt förbandsmaterial. Utifrån den skrivning som 

föreligger i tabellen, så faller möjligheten för kommunen att få 

ersättning när specialistsjuksköterska istället för specialistläkare vid 

hudmottagning ordinerat eller rekommenderat behandling med dyra 

förbandsmaterial. 

 Socialkontoret anser vidare med referens till föregående punkt att det 

borde i direkt anslutning till formuleringen ”dyra behandlings-

hjälpmedel” anges vilken kostnad som avses. Tidigare har det i tidigare 

äldre dokument från f d Stockholms läns landsting, numera Region 

Stockholm, angetts att det gäller kostnader för förbandsmaterial som 

överstiger 10 000 kr/månad och patient. Huruvida det beloppet gäller i 

och med denna överenskommelse framgår inte. I kommunen 

förekommer det redan idag att omläggningar rekommenderas av 

specialistsjuksköterska vid hudmottagning och förbandskostnader över 

ca 62 000 kr /månad och patient, där kommunen inte kunnat erhålla 

ersättning. 

 I den till överenskommelsen medföljande bilagan ”Produkter som 

används i vård och omvårdnad” (medicintekniska produkter) 

förekommer bl a i samband med de dyra behandlingshjälpmedel 

specialistläkare kan ordinera/rekommendera (se p 7 -8) formuleringen: 

”Beställs och faktureras enligt gällande rutin. Se Vårdgivarguiden”. 

När denna formulering används anser Socialkontoret att det är av vikt 

att länk anges till aktuell rutin för att kommunal hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna hitta den/de rutiner som avses. 

 

 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur barnperspektivet.  
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1 Bakgrund  

1.1 Omfattning 

Denna överenskommelse avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och 

kommunerna i Stockholms län för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och produkter som 

används i vården och som ingår i omvårdnadsuppdraget för personer som bor i nedan angivna 

särskilda boendeformer eller deltar i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller 

daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Överenskommelsen avser vuxna individer/brukare/patienter.  

Överenskommelsen omfattar: 

• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket. Särskilt boende 
utgörs av bostäder eller platser för heldygnsvistelse vilka tillsammans med insatser i form av vård 
och omsorg tillhandahålls för personer med behov av särskilt stöd 

• Dagverksamhet, SOL, som innebär bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller 
rehabilitering utanför den egna bostaden.  

• Bostad med särskild service (gruppbostad och servicebostad) 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 (gruppbostad och servicebostad) enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket 
exempelvis med inriktning socialpsykiatri.  

Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för ovan beskrivna 

boendeformer och vid vistelse i dagverksamhet SOL och daglig verksamhet LSS. 

Överenskommelsen omfattar följande delområden: 

• Hjälpmedel (Bilaga 1) 

• Förbrukningshjälpmedel (Bilaga 2) 

• Produkter som används i vård och omvårdnad (Bilaga 3) 

• Hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel för personer som bor i bostad med särskild service enligt 
SoL1 (se kapitel 5). Delområdet omfattar dock ej särskilt boende för äldre enligt SoL. 

Överenskommelsen omfattar även former för samverkan mellan parterna som syftar att 

fortlöpande följa utvecklingen inom området utifrån parternas behov och ta initiativ till 

förändringar av ansvarsfördelningen samt göra rutinbeskrivningar, riktlinjer och guidelines 

när det är påkallat.  

1.2 Tidigare överenskommelser som upphör att gälla 

Denna överenskommelse ersätter följande tidigare gällande överenskommelser rörande 

fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel: 

• Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (maj 2015)2 avseende följande 
delar:  

                                                
1 Området har inte ingått i den översyn som ligger till grund för denna överenskommelse. Fördelningen av kostnadsansvar 
för hjälpmedel i bostad med särskild service enligt SoL fördelas på samma sätt som enligt den tidigare gällande LSS- 
överenskommelsen från 1997. Detta återges i detta dokument (se kapitel 5) 
2 Denna nya överenskommelse omfattar inte följande delar av ”Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för 
äldre”: 
- Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårds-organisation/personal i särskilt 
boende för äldre 
- Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 
- God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild 
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o Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre 
o Kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i 

Stockholms län 

• Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, 
från och med 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) 

1.3 Relationer till andra överenskommelser 

Överenskommelsen baseras på följande överenskommelser som träffats mellan Region 

Stockholm och kommunerna i Stockholms län: 

• Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (maj 2015) (SÄBO). 
Överenskommelsen grundas på Socialtjänstlagen (2001:453) 

• Boenden med särskild service och daglig verksamhet - Ansvarsfördelning mellan Stockholms läns 
kommuner och landstinget gällande vårdansvar för personer i boende med särskilt stöd och i 
daglig verksamhet enligt LSS (2015-10-01). Överenskommelsen grundas på Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Överenskommelse mellan 
Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län (2012)  

1.4 Definitioner 

Med hjälpmedel avses här individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.  

 

Förbrukningshjälpmedel är hjälpmedel som fortlöpande förbrukas.  

De hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel som omfattas av denna överenskommelse regleras 

av lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584. I denna överenskommelse definieras 

respektive grupp av hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel enligt bilaga 1 och 2.  

I detta dokument avser läkemedelsnära produkter, produkter som ingår i 

läkemedelsförmånen3. 

 

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. 

1.5 Övergripande syfte och mål med överenskommelsen 

Syftet är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm och 

kommunerna i Stockholms län, när det gäller hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och 

produkter som används i vården och som ingår i omvårdnadsuppdraget. Det gäller särskilt 

boende för äldre (SÄBO), dagverksamhet SOL samt bostad med särskild service och daglig 

                                                
3 Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
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verksamhet enligt LSS. För hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel gäller det även för bostad 

med särskild service enligt SoL.  

Genom att samla reglerna om ansvarsfördelning till en överenskommelse uppnås ett förenklad 

handhavande för berörda aktörer. Förändringar av regelverket förenklas. 

Målet är att skapa förutsättningar för en trygg och säker användning av aktuella produkter, där 

fokus ligger på nyttan för individ/brukare/patient genom att det är tydligt vem som bär 

kostnadsansvar. 

1.6 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. 

1.7 Förarbete  

Region Stockholm, HSF inledde vintern 2018 en översyn av gällande överenskommelser om 

kostnadsfördelning för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel. Detta skedde i anslutning till 

den senare avbrutna utredningen om Hemsjukvård 2020. I arbetet noterades att det fanns 

omotiverade skillnader i ansvarsfördelningen för olika hjälpmedel mellan boendeformer 

enligt SoL och LSS. Det uppmärksammades också att ansvarsfördelningen för vissa 

hjälpmedel inte var fullt ändamålsenliga. Ett samarbete mellan HSF och Storsthlm påbörjades 

och ett ärende bereddes till Ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg (VIS). 

Mot den bakgrund beslutade VIS den 12 mars 2018 i anslutning till frågan om ”Gemensam 

uppföljning av sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre” om att ett 

ärende om hantering av dessa produkter, hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska tas fram.  

Uppdraget från VIS resulterade i en förstudie4 som utarbetades av en enig referensgrupp 

bestående av representanter från Storsthlm samt sakkunniga från kommunerna och Region 

Stockholm. Med utgångspunkt från denna förstudie beslutade VIS den 5 december 2018 att 

uppdra till Storsthlm och Region Stockholm/HSF att utarbeta förslag till ny överenskommelse 

för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre, SÄBO, och boende 

med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Enligt beslutet bör det i denna nya 

överenskommelse framgå hur en framtida smidigare lösning för justering av ansvaret kan ske 

liksom hur samverkan mellan kommunerna och Region Stockholm i gemensamma 

hjälpmedelsfrågor kan organiseras.  

2 Övergripande om fördelning av kostnadsansvar  

2.1 Grundprincip 

Ansvaret för kostnader för 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 hjälpmedel.  

                                                
4 Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län – 
Förstudie, 2018-11-30 
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Grundprincipen i gällande överenskommelser är att respektive part även ska ansvara för de 

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. De 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 landsting/regioner (se vidare avsnitt 2.2).  

Kommunernas ansvar omfattar hjälpmedel i daglig verksamhet 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 – 3 och kapitel 5 i detta dokument), kostnadsansvar för: 

• Hjälpmedel till barn och unga under 18 år. 

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

• Testmaterial vid diabetes. 

• 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 och hjälpmedel som används i samband med vårdinsats 

Vid hantering av hjälpmedelsansvaret görs skillnad mellan förskrivning och hjälpmedel 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.  

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 allroundrullstolar på särskilda boende för äldre där 

kommunens personal oftast förskriver rullstolen, men Region Stockholm bekostar den. Det är 

alltid den kostnadsansvariga huvudmannens regelverk som gäller vid förskrivning och 

förtroendeförskrivning. 

Förtroendeförskrivning kan endast ske inom området hjälpmedel (Bilaga 1), men inte för 

förbrukningshjälpmedel (Bilaga 2) utöver teststickor, lancetter och pennkanyler för personer 

som vårdas för 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 

landstingskommunalt finansierad vård. 

Dock förekommer undantag, vilka bekostas av Region Stockholm. Dessa undantag framgår 

av bilaga 2 och 3.  
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2.4 Tillbehör 

Tillbehör till hjälpmedel, 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 

och bilaga 2). 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, vistas i korttidsboende enligt LSS eller har beslut om daglig 

verksamhet LSS. Överenskommelsen gäller oavsett om verksamheten drivs i kommunal regi, 

en upphandlad entreprenör enlig LOU, en godkänd utförare enligt LOV eller enstaka platser 

som en kommun köper av en privat eller kommunal vårdgivare inom eller utom kommunen. 

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. 

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 omvårdnadsuppdraget framgår av bilaga 3. 

4 Hjälpmedel inom särskilt boende för äldre enligt SoL 
(SÄBO) och dagverksamhet enligt SOL 

4.1 Målgrupp 

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som efter biståndsbeslut bor eller vistas i 

särskilt boende (SÄBO), eller vistas i dagverksamhet enligt SoL enligt beskrivning i 1.1 första 

och andra punkten. Det gäller verksamhet för vilken kommunen har kostnadsansvar och som 

drivs i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en godkänd utförare enligt 

LOV eller enstaka platser som en kommun köper av en privat eller kommunal vårdgivare 

inom eller utom kommunen. 
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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.  

4.3 Specificerad fördelning av kostnadsansvar 

Specificerad fördelning av kostnadsansvar i särskilt boende för äldre framgår för hjälpmedel 

av bilaga 1 och för förbrukningshjälpmedel av bilaga 2. Produkter som används i vården och 

som ingår i omvårdnadsuppdraget framgår av bilaga 3. 

5 Bostad med särskild service enligt SoL 

5.1 Målgrupp 

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt biståndsbeslut bor i bostad med 

särskild service (gruppbostad och servicebostad) enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket 

exempelvis med inriktning socialpsykiatri. Det gäller verksamhet för vilken kommunen har 

kostnadsansvar och som drivs i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en 

godkänd utförare enligt LOV eller enstaka platser som en kommun köper av en privat eller 

kommunal vårdgivare inom eller utom kommunen. 

5.2 Särskilt om kostnadsansvar 

Kostnadsansvar för hjälpmedel är huvudsakligen ett ansvar för Region Stockholm med 

undantag av alla typer av lyftar, t ex sänglyft, personlyft, lyft som monteras på badkar eller 

toalett, duschvagn/duschsäng samt vårdaraggregat till rullstol, som bekostas av kommunen. 

Kommunen ansvarar för grundutrustning till individer/brukare/patienter med särskild service 

enligt SoL. 

6 Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län - 
samverkansorganisation 

6.1 Bakgrund och syfte 

Vården och användningen av hjälpmedel är i ständig förändring genom nya 

behandlingsmetoder och ny teknologi. I förarbetet till denna överenskommelse har framgått 

att det är önskvärt med arbetsformer som förenklar översyn och justering av de konkreta 

listorna över fördelning av kostnadsansvar jämfört med nuvarande modell, där 

hjälpmedelslistorna är en integrerad del av de överenskommelser som berör här aktuella 

målgrupper. Risker finns annars att ansvarsfördelningen över tid riskerar att bli 

oändamålsenlig, 

Det har även framkommit att det finns områden där det gemensamt behöver tas fram rutiner 

och processbeskrivningar för en säkrare handläggning av hjälpmedel.  

Parterna har därför enats om att bilda en samverkansorganisation för hjälpmedel mellan 

kommunerna och Region Stockholm – Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län.  
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Syftet med en sådan samverkansorganisation är att fortlöpande följa utvecklingen inom 

området liksom parternas behov och ta initiativ till förändringar av kostnadsfördelningen när 

det är av behovet påkallat. Syftet är även att utveckla kunskaps- och beslutsstöd såsom rutiner 

och processbeskrivningar i sådana frågor som rör bägge parterna. 

6.2 Representation och arbetsformer 

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 socialchefsnätverket. Region Stockholms företrädare utses 

av berörd avdelningschef på HSF. 

Organisationen har fyra ledamöter från varden parten, om inte annat överenskoms mellan 

parterna. Övriga personer kan adjungeras vid behov. 

Organisationen har en ordförande och en vice ordförande från Region Stockholm/HSF 

respektive kommunerna som bildar presidium för att förbereda dagordning 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. 

Samverkansorganisationens beslut ska ske i konsensus. 

Samverkansorganisation genomför minst ett årligt möte.  

Undertecknande av denna överenskommelse innebär fullmakt för företrädarna i 

samverkansorganisationen att besluta om justeringar av kostnadsansvaret för hjälpmedel med 

hänsyn till de uppgifter och begränsningar som anges nedan. 

6.3 Uppgifter och mandat 

Samverkansorganisationen ska  

• Årligen följa upp överenskommelsen och löpande följa att fördelningen av kostnadsansvar för 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel är tydlig och relevant. 

• 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. Samverkansorganisationen ska 
bereda sådana ärenden och se till att förteckningarna (bilaga 1 – 3) över kostnadsansvar 
uppdateras i enlighet med huvudmännens beslut. 

• Samverkansorganisationen 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.  

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

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

• 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 används vid vård och 

omvårdnad. Samverkansorganisationen ska ta ställning till inkommande förslag och initiativ 

vid sitt nästkommande möte. 

6.4 Gemensam ledningsgrupp Region Stockholm och länets kommuner 

Ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg (VIS), eller motsvarande 

samverkansorgan mellan parterna, kan fatta beslut om ytterligare uppgifter till 

samverkansorganisation och vidare hantering av specifika ärenden. 

7 Giltighetstid 
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från parternas undertecknande 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 

skall ske om någon part så begär. Initiativ om omförhandling ska beredas vid 

samverkansorganisationens årliga möte. 

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: Hjälpmedel  

Bilaga 2: Förbrukningshjälpmedel  

Bilaga 3: Produkter som används i vård och omvårdnad  
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   Hjälpmedel 

Fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, för hjälpmedel i särskilt 
boende för äldre enligt SoL samt i bostad med särskild service för vuxna och i daglig verksamhet, efter beslut enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Se under omfattning i överenskommelsen: 
Hjälpmedelsöverenskommelse Stockholms län daterad 2019-04-04. 

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier för förskrivning följas. 

www.hjalpmedelsguiden.sll.se 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  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   
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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  Kommun 

 

  TENS-apparatur     

042709 Muskelstimulatorer som ej används som 
ortoser 

 Region 
Stockholm 

  

  Inkontinensstimulator     

042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och 
känslighet 

Kommun   

  Tyngdtäcke     

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     

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   
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051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda 
skrivspråk 

Region 
Stockholm 

 

  Programvara för PC/MAC    

053306 Hjälpmedel för att träna dagliga personliga 
aktiviteter 

Kommun   

  Stegpall för kortväxta      

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   
 

  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     

120312 Axillarkryckor  Kommun   

  Axillarkrycka     

120316 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben Kommun   

  Gånghjälpmedel med fler eller stödben     

120603 Gåstativ Kommun   
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  Gåstativ     

120606 Rollatorer Kommun  

  Rollator    Avser alla modeller 

120609 Gåstolar Kommun   

  Gåstol med sittpåse eller sadel/sits    
 

120612 Gåbord Kommun   

  Gåbord   
 

121200 Bilanpassningar  Region 
Stockholm 

  

  Bilanpassningar     

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     

 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       
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123109 Fristående lyftbågar Kommun   

  Fristående lyftbåge till säng     

123112 Repstegar Kommun   

  Handstege/repstege     

123115 Uppresningsbälten och västar Kommun   

  Vårdbälte, uppresningsbälte      

123118 Bärstolar, bärselar och bärkorgar Kommun   

  Bärstol     

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    

  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      

151519 
Handsömnadshjälpmedel 

Region 
Stockholm 

 

  Nålpåträdare   
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180606 
Läs- och arbetsbelysningar 

Region 
Stockholm 

 

  Läslampor   

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 

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 
 

  Enkel spädbarnssäng på hjul     

  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   
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  Rygg- och benstöd     

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     

183390 Stötdämpande skydd Kommun   

  Skyddslist     

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   

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 
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  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 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 

   

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     
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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    

  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   

223015 Bokstöd och bokhållare Region 
Stockholm 

 

 Läsbord/lässkiva och bokstöd    

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    
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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 

 

  Pinnar    

241818 Peklampor Region 
Stockholm 

 

  Peklampor     

241827 Underarmstöd som underlättar manuella 
aktiviteter 

Kommun 
 

  Underarmsstöd     

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   
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Förbrukningshjälpmedel 

Fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län för förbrukningshjälpmedel 

i särskilt boende för äldre enligt SoL, samt bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet, efter beslut 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Se under omfattning i överenskommelsen: 

Hjälpmedelsöverenskommelse Stockholms län daterad 2019-04-04 

Förtroendeförskrivning från kommunen kan endast utföras för pennkanyler, teststicka och lansett för personer med 

diabetes. 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    
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090606 Ögon- och ansiktsskydd 
Region 
Stockholm  

  Fuktkammare/glas    

Kan ej förskrivas av kommun via 
Beställningsportalen. Beställs och 
faktureras enligt gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden 

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 
Vårdgivarguiden 

091506 Stomiskydd vid trakeotomi Kommun  

  

Förband, nackband samt rengörings-
hjälpmedel 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 
Vårdgivarguiden 
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150930 Sonder Kommun/Region 
Stockholm 

 

 Matningsaggregat/slang, behållare för 
sondnäring, enteral spruta 

 Den vårdgivare som utför 
vårdinsatsen bekostar hjälpmedlet  

1590 Näringsprodukter Kommun  

  Berikning, kosttillägg, sondnäring, 
förtjockningsmedel 

 Särskilt boende för äldre 

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 
Vårdgivarguiden 
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Produkter som används i vård och omvårdnad 

Fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län för produkter 

som används i vården och som ingår i omvårdnadsuppdraget i särskilt boende för äldre enligt SoL samt 

bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet efter beslut enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Se under omfattning i överenskommelsen: 

Hjälpmedelsöverenskommelse Stockholms län daterad 2019-04-04. 

Dessa produkter kan inte förskrivas som personliga hjälpmedel i Beställningsportalen i ovanstående 

boendeformer samt i daglig verksamhet. Produkterna beställs via Medicarrier eller via kommunens egna 

upphandlade enheter. 

Typ av behandling/produkter 
Vårdgivare 
Kommun 

Region Stockholm / 
HSF 

 
Vårdgivare 
som utför 
insatsen 

Vårdgivare som 
ordinerat produkten 
/insatsen 

 

Infusions- och 
injektionsbehandling 

 

  

 

Trevägskran, sprutor, 
infusions- och injektionskanyl, 
propp, injektionsventil  

 Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden  

 

Infusionsaggregat för 
intravenös infusion x   

 

Infusionsaggregat för 
blodtransfusion Särskilda 
boende för äldre  

Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden  

  

Infusionsaggregat för 
blodtransfusion och intravenös 
infusion. Särskilda boende 
enligt LSS   x 

 

Material vid byte/omläggning 
av venkateter   x 

 

Venport tex Porth á Cath med 
tillbehör   x 

  

Material vid byte/omläggning 
av venport tex Porth á Cath    x 

 

Material vid beredning av 
läkemedel, tex 
överföringskanyl Minispike   x 

 

Perifert insatt central 
venkateter, (PICC-line) med 
tillbehör   x 

 

Material vid byte/omläggning 
av perifert insatt central 
venkateter (PICC-line)   x 

 

 

Enteral nutrition 

 

  

 

Jejuno-kateter   x  

Material vid omläggning av 
Jejuno-kateter   x 

 

Sonder, knappar, tub, peg 

 Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden  

 

 
Kanyler vid tracheotomi    
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Typ av behandling/produkter 
Vårdgivare 
Kommun 

Region Stockholm / 
HSF 

 
Vårdgivare 
som utför 
insatsen 

Vårdgivare som 
ordinerat produkten 
/insatsen 

Trachealkanyl  

Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden  

 

Röst/talventil  

Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden   

 

 

Andningshjälpmedel 

 

  

 

100 % syrgas   
Förskrivs som 
läkemedel  

 

 
Inkontinenshjälpmedel 

  

 

 

Stomimaterial   
Förskrivs som 
läkemedel  

 

 

Provtagningsmaterial 

  

 

 

T ex vaccutainer, 
blodprovskanyler, 
butterflykanyler, 
provtagningsrör, 
odlingspinnar, faecesburkar, 
microkuvetter, teststickor för 
urinanalys i Särskilt boende 
för äldre    

Vårdgivare med 
avtal om läkar-
insatser i särskilt 
boende för äldre 

T ex vaccutainer, 
blodprovskanyler, 
butterflykanyler, 
provtagningsrör, 
odlingspinnar, faecesburkar, 
microkuvetter, teststickor för 
urinanalys i Särskilda boende 
enligt LSS    

Vårdgivare med 
avtal om Husläkare 
och basal 
hemsjukvård 

Riskavfallsburk x    

 
Dialysbehandling    

 

Utrustning, inklusive 
kopplingar, för hemdialys 

 

  

Vårdgivare med 
avtal om dialys i 
hemmet 

Omläggningsmaterial vid 
dialysbehandling 

x 

  

 

 

Undersöknings- och 
behandlingsmaterial 

 

  

 

Blodtrycksmanschett x    

Stetoskop x    

Nässpeculum x    

Sax x    

Peang x    

Suturkniv x    

Träspatlar x    

Pleuradränage   x  

Material vid omläggning av 
pleuradränage x   

 

Material vid tappning av 
pleuradränaget   x 
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Typ av behandling/produkter 
Vårdgivare 
Kommun 

Region Stockholm / 
HSF 

 
Vårdgivare 
som utför 
insatsen 

Vårdgivare som 
ordinerat produkten 
/insatsen 

Sårvårdsprodukter och 
förbandsmaterial 

Av specialistläkare 
ordinerad/rekommenderad 
behandling med dyra 
behandlingshjälpmedel inklusive 
sårpump 

 
Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden   

 

 Suturtejp x    

Fixationsförband (sterilt) till 
PVK x   

 

Fixeringsnät (t.ex. tubnät) eller 
lindor till PVK x   

 

Zinkpasta, salva, spray, 
mjukgörande salva och dylikt 
som ordinerats för behandling x   

 

Spritsuddar x    

Ögonskydd - 
Fuktkammare/glas  

Beställs och 
faktureras enligt 
gällande rutin. Se 
Vårdgivarguiden  

 

 
Omvårdnadsmaterial  

 

  

 

Tex tvål, tvättlapp, 
bomullspinnar, 
munvårdsmaterial för vård i 
livets slutskede/akut sjukdom x   
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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. 

 

2018/2019 har Stockholms läns landsting och Storsthlm  

arbetat fram en ny överenskommelse som gäller 

hjälpmedel, behandlingshjälpmedel, 

förbrukningshjälpmedel, läkemedelsnära produkter 

samt produkter som används i vården och som ingår i 

omvårdnadsuppdraget i särskilda boenden. 

 

Med anledning av den nya överenskommelsen har en 

revidering gjorts av Sammanhållen överenskommelse 

för vård och omsorg om 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 mars 2019 

Bilaga 2.



3 

3  

 

 
 
 
 
 
 

Sammanhållen överenskommelse om 
vård och omsorg för äldre 
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hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre .......................... 10 
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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 landsting/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, 

behandlingshjälpmedel, förbrukningshjälpmedel, läkemedelsnära produkter samt 

produkter som används i vården och ingår i omvårdnadsuppdraget i särskilda 

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

  

 
 
 

1.3 Delöverenskommelser 

Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör 

överenskommelsen: 

• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinansierad 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. 
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4 Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser 

  

 

Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket6 och 

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

en god och samordnad vård. 

 

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 

r e g io n finansierade 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 regionen 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, SoL7. 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. 

 
 
 
 

 

 

6. Vårdnätverk innebär att den enskilde/patienten möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett 
nätverk. Vårdnätverk innebär att individens hälsa är i fokus i varje möte. Oavsett vart individen vänder sig ska denna få städ att hitta 
rätt. Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens. Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och 
omsorg som ges. 

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

 
 
 

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 regionen och kommun och förvaltningschefer 

eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS8, och medi- 

cinskt ansvarig för rehabilitering, MAR9 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 ledningssystem10 som ställer krav 

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

systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL11, eller 

lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS12, 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 

aktiviteter 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  MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 11 kap 4 §  hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
9  MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma 

uppdrag som MAS inom en verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 11 kap 4 § hälso-och sjukvårdslagen 

(2017:30) 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
11 Socialtjänstlag (2001:453). 
12 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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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. 

 

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 region 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. 
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REGION STOCKHOLM STORSTHLM 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Samverkan mellan läkarorganisation13/ 

läkare och kommunfinansierad hälso- 

och sjukvårdsorganisation 

/personal i särskilt boende för äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av regionen 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.14 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.15 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL16, ska regionen sluta avtal 

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

medverkan 17. 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 sjukvårds- 

lagen 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 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 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 

husläkarorganisationen18) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den 

kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre 

• 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 

 
 

 

 
14 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 18 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30. 

Kommunens skyldighet att inrätta särskilda boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen. 
15 Ett undantag från bestämmelsen om att kommunen inte ansvarar för läkarinsatser är vad som gäller enligt 16 kap 1 

§ tredje stycket hälso- och sjukvårdslag (2017:30) om regionen inte uppfyller sina skyldigheter gentemot 

kommunen. 
16 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
17 16 kap 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
18 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 
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• 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 

träff 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 kommunen19 

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 

• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
19 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. 

Bilaga 2.



12 

12  

 

 
 
 

• 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 regionen och kommunen ställer krav på att delöverenskom- 

melsen 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 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. 

 
2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser 

• Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som ska följa med de enskilda/patienterna 

från ett särskilt boende till slutenvården och från slutenvården till ett särskilt boende. 

De enskildas/patienternas fasta läkarkontakt och kommunfinansierad personal 

behöver beakta dessa uppgifter. 
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• 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, andnings- 

understöd 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 

• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen20) samarbetar 

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

personalen i boendet 

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

och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 
 
 
 

 

 
20De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 
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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 behövs21
 

• 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 

primärvårdsnivå 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. 

 
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 kommun- 

finansierad 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 husläkaren22
 

• 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 avtals- 

relation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månader före avslut23
 

• 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 

• 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. 
 
 

 

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

förfrågningsunderlag Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. 
23 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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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 

uppmärksamma samma behov av specialistkompetens 

• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens. 

Bilaga 2.



17 

17  

 

 
 
 

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats 
 

4.2.1 Region Stockholm 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 

• 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. 
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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 

utredning 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 dödsfall24
 

• 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. 

 
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 under- 

sökning 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. 

 
 

 

 
24 Te.x. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl. 

Bilaga 2.



19 

19  

 

 
 
 

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 undersökning25 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 död26
 

• 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 

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 

 

 
 

 
25 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. 
263 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. 
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• 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 tillfällen27 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 regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att 

tillhandahålla 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 stöd28 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring 

stöd vid vård och behandling i livets slutskede 

• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök29 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 risker30 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 tim- 

mar 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. 

 
 

 

 
27 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad. 
28Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6. 
29 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- 

laget från 20140201. 
30Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorg föreskrifter HSLF-FS 2017:41 

om lex maria 
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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 

läkarorganisationen 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. 

 
 

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. 
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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 3 kap 7 § 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. 

Kommunfi 

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. 

Regionfinansie

rad 

verksamhet 

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
(Egendefinition)

Avsersamarbetemedenläkarehosenvårdgivaresomtillhandahåller
läkarinsatseriettsärskiltboendeföräldregenomavtalmedhälso-och
sjukvårdsförvaltningen,samtdennessamverkanmedenskilda/patienter
samtpersonalinomettsärskiltboendeföräldre.(Detkaniförekommande
fallgällahusläkaresomenskilda/patienterharvaltattbehålla,eller
husläkarepåenkorttidsplats.)

Läkarorganisation
(Egendefinition)

Denvårdgivaresomerbjuderläkarinsatserisärskiltboendeföräldre
genomavtalmedhälso-ochsjukvårdsförvaltningenochsomharvaltsav
respektivekommunfinansieradverksamhet.

Omvårdnadsansva-
rigsjuksköterska
(EnligtSocialstyrelsens

Kompetensbeskrivning

förlegitimeradsjuk-

sköterska, 2005)

Namngivensjuksköterskasomutsettsatthaettsärskiltsammanhållande
omvårdnadsansvarförvissanamngivnapersoner/patienteriverksamheten.

Permanentplats
(Egendefinition)

Enbostadditenskilda/patienterharflyttatförattbovaraktigtefterbeslut
avkommunensbiståndshandläggare.

Personcentrerad
vård och omsorg
(Egendefinition)

Vårdochomsorgsomihöggradfokuserarpåderesurservarjeperson
har,påvaddetinnebärattvaramänniskasamtbehovetavvårdoch
omsorg.Personenbetraktasinteutifrånettohälsotillståndelleren
funktionsnedsättning. Vårdenochomsorgenplanerasisamförståndmed
enskilda/patienter. Vårdrelationenbyggerpåettpartnerskapmellandem
somutförvårdochomsorgochenskild/patient (oftatillsammansmed
anhörigaellernärstående). Denenskilde/patientenäraktiviplaneringen
ochgenomförandetavvård,omsorgochrehabilitering.Utifrånden
enskildes/patientenssituationochbehovgörsenvårdplanochen
genomförandeplansominnehållermålochstrategierförgenomförandet
ochenkortochlångsiktiguppföljning.

Primärvård
(Socialstyrelsens

termbank)

Hälso-ochsjukvårdsverksamhetsomutanavgränsningvadgäller
sjukdomar,ålderellerpatientgruppersvararförbefolkningensbehovav
grundläggandemedicinskbehandling,omvårdnad,förebyggandearbete
ochrehabiliteringochsomintekräversjukhusensmedicinskaoch
tekniskaresurser.

Samordnadindividuell
planering,SIP
(Egendefinition)

(Egen kommentar)

Planeringavvemsomansvararföratttillgodosedebehovenpersonhar
närdetgällerinsatserfrånsocialtjänst,hälso-ochsjukvårdocheventuellt
andraaktörer.Enförutsättningärattdenenskildelämnarsittsamtycke
tillattensådanplaneringgörs.
DeltagareienSIPärdenenskilde/patientenoch,omdenneönskaroch
detärlämpligt,närståendesamtdesomharansvarförrespektive
insatser.
SIPreglerasilikalydandetexteri16 kap 4§HSLochi2kap.7§SoL

(Egen kommentar)

Boendesomtillhandahållerbostäderellerplatserförheldygnsvistelse
tillsammansmedinsatseriformavvårdochomsorgföräldrepersoner
medbehovavsärskiltstöd
Enligt5kap.5§2:astycketsocialtjänstlagenskakommunen”inrätta
särskildaboendeformerförserviceochomvårdnadföräldremänniskor
sombehöversärskiltstöd.”
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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 kommun- 

fullmäktige 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 Läkar- 

insatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i egen 

regi och andra godkända utförare enligt LOV. 

Vårdplanering 

(Egen definition) 

(Egen kommentar) 

Planering av den hälso- och sjukvård och omvårdnad en person behöver, 

med hänsyn till personens tillstånd, resurser och förmåga att samverka 

för nå de uppställda målen för vården. 

Vårdplanering sker i ett möte mellan sjuksköterskan, den enskilde/ 

patienten och i förekommande fall de anhöriga eller närstående, om den 

enskilde/patienten önskar det. 

Vid utskrivning från sluten vård är vårdplaneringen ett strukturerat 

samtal kring den enskildes/patientens behov av vård och omsorg. 

Förutom den enskilde/patienten, deltar läkare och sjuksköterska från 

slutenvården och vid behov sjukgymnast/fysioterapeut och arbetstera- 

peut, samt i vissa fall en sjuksköterska från hemsjukvården (primärvår- 

den) och en biståndshandläggare från kommunen. 

Vårdplanering i samband med utskrivning från slutenvården regleras 

i lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård. 

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: 40) anmälningsskyldighet 

enligt lex Maria. 

• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen). 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

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

landstinget/regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de 

särskilda boendeformerna för äldre31 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 patientlagen32 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. 

Patientsäkerhetslagen33 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador34. 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”. ”Olika insatser för patienten ska 

samordnas på ett ändamålsenligt sätt” enligt patientlagen. 35 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 

undernäring36 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 omsorg37: ”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 

adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika 

viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeu- 

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

 
 

 

 
31 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453). 
323 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821). 
333 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659). 
343 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner). 
35  6 kap. 1 § patientlag (2014:821) 
36 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
37 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011. 
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1.2 Målgrupp 

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

boendeformer 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 näringsän- 

damål 

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. 

Malnutrition Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra närings- 

ämnen 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. 
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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 eff 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 samman- 

sättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför malnutrition). 

Verksamhetschef I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast 

verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen. 

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. 

 

3. Nutritionsomhändertagande 

 
Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning   

och rapportering företrädesvis i Senior Alert38. Om riskbedömningen visar på undernäring 

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

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

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

 
 
 

 

 
38Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013. 
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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/ 

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. 
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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.39
 

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.40
 

 
4.1.1 Kommunens åtagande 

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritionsbe- 

handlingen, 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 patientsäkerhetsarbete41. Kommunen ansvarar för att verksamhetschefer 

inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det 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 
 
 
 

 

 
39 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund. 
405–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
41 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659). 
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• 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. 

 
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 

Bilaga 2.



34  

  

 
 
 

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 

nutritionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid. 42 43 44 45 46 47 48 49
 

 

7. Uppföljning 

 
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 

uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
42 Elia, M., Stratton, R., Russell, C., Green, C. och F. Pang. The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic conside- 

rations for the use of oral nutritional supplements (ONS) in adults.: BAPEN; 2005 [ ]; No.: 1 899467 01]. 
43 Guest, J.F., Panca, M., Baeyens, J.P., de Man, F., Ljungqvist, O., Pichard, C. et al. Health economic impact of managing patients fol- 

lowing a community-based diagnosis of malnutrition in the UK. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2011. Epub 2011/03/17. 
44 Russell, C. The impact of malnutrition on healthcare costs and economic considerations for the use of oral utritional supplements. 

Clin. Nutr. Suppl. 2007;2(1):25–32. 
45 Elia, M., Russell, C.A. och R.J. Stratton. Malnutrition in the UK: policies to address the problem. Proc. Nutr. Soc. 2010;69(4):470-6. 

Epub 2010/06/17. 
46 Stratton, R., Green, C, och M. Elia. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI; 

2003. xvi, 824 s. p. 
47 NICE Clinical guideline 32. Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. 2006; 

Available from: www.nice.org.uk. 
48Stratton, R.J., Ek, A.C., Engfer, M., Moore, Z., Rigby, P., Wolfe, R. et al. Enteral nutritional support in prevention and treatment of 

pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing research reviews. 2005;4(3):422-50. 
49 Elia, M. och R. Stratton. A cost-benefit analysis of oral nutritional supplements in preventing pressure ulcers. ESPEN; Monday, 

29 August 2005 Brussels: Clinical Nutrition; 2005. p. 640-1 (P210). 
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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 Kommunförbundet Stockholms län, 

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 äldre50 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 läkemedels- 

behandling. 

 
1.5 Definitioner 

 

Profilboende Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov 

(Egen definition) utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsned- 

sättning, t.ex. Parkinson. 

Läkemede 

(läkemedelsl 
l Varje substans eller kombination av substanser som 

agen) 51 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 Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora 

(Egen definition) 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. 

Läkemedelsnära Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkeme- 

produkter del, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård. 

(läkemedelsförmånslagen) 52
 

 
 
 
 

50Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453). 
51  2 kap 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. 
52 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/. 
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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). 

Trygghetskvitto 

(Egen definition) 53 
Information om patientens behov av hälso- och sjukvård som ska 

medfölja patienten från slutenvården och som visar behovet av fortsatt 

vård inom kommunen och/eller regionens öppna hälso- och sjukvård. 

Den behandlande läkaren ansvarar för att informationen eller trygghets- 

kvittot överlämnas till patienten vid utskrivning från slutenvården. Det 

ska framgå i både journalen och i trygghetskvittot att en läkemedelslista 

och en läkemedelsberättelse har överlämnats till patienten. (Trygghets- 

kvittot motsvarar den utskrivningsinformation som slutenvården ska 

använda för att kommunicera med primärvården eller mottagande 

hälso- och sjukvårdsverksamhet.) 

 

 
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 läkemedelshantering54. Förslag på punkter som bör regleras 

i detta avtal: 

• samverkansformer 

• rutiner för läkemedelsgenomgångar 

• om fullständiga förråd eller DOS55 ska användas56
 

• 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
53 Se vidare i Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården. 
54 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS: 37) ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 
55 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. 
56 Vid begäran från en kommun inom regionen får regionen enligt 8 kap 8 § 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 dem 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 vid in- och utskrivning i slutenvården 

I överenskommelsen om in- och utskrivning i slutenvården anges att enskilda/patienter som 

behöver fortsatta insatser från primärvården eller socialtjänsten efter utskrivning från sluten 

vård ska få med sig ett trygghetskvitto. Den mottagande verksamheten ska även få 

utskrivningsinformation bland annat en aktuell läkemedelslista och en läkemedelsberättelse. 

 
2.1.2 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad 

hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende 

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och 

kommunfinansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre 

tydliggörs samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

 
2.1.3 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. 

 
2.1.4 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. 
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3. Bättre läkemedelsanvändning 

 
3.1 Den gemensamma målbilden 

Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är 

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 läkemedels- 

behandlingen 

• 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. 
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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 ojävigt57 sätt. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
57 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 
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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 före- 

skrifter och allmänna råd om läkemedelshantering58 och regionens riktlinjer för 

läkemedelsgenomgångar59
 

• 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 läkaren60 gör de enskilda/patienterna delaktiga i läkemedelsgenom- 

gångarna 

• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla läkemedels- 

ordinationerna 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 

påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt regionens förfrågningsunderlag (FFU) 2014 

• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan 
 
 
 

 

 
58 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Läkemedelsgenomgångar regleras i ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9). 
59 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Region Stockholm. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/ 

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf) 
60Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos. 
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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-systemet61 om patienten har dosförpackade läkemedel 

• den enskildes/patientens läkare inom slutenvården 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 

förfrågningsunderlag 62  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 symtomskattning63 innan läkemedelsgenomgången 

• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av utskrivnings- 

meddelandet 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 system64 för rekvisition av läkemedel till läkemedelsförråd 

och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel65 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
61 År 2014 användes IT-systemet Pascal. 
62 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. 
63 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20. 
64 År 2015 användes Visma Proceedo. 
65 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 system 66
 

• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller rehabiliterings- 

åtgärd 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
66 År 2014 används Pascal. 
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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. 
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För information om vilka kommuner som antagit
överenskommelsen se KSLs webbplats: www.ksl.se
                                       
Stockholm i maj 2015 
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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 landsting. 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 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 överens-
kommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning” och 
”Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende”.

1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommun-  
och landstingsfinansierade verksamheter 

Landstinget 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 
landstinget 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 landstingets respektive kommunens ansvar 
som om det var kommunen eller landstinget själva som skulle genomföra det som avses. 
Kommunen och landstinget 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 texter 
nedan används begreppen landstingsfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla 
dessa verksamheter. 

1.3 Delöverenskommelser 
Dessa fem delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör 
överenskommelsen:

• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälso-  
och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).

• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
• God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
• Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre  

(inte reviderad).
• Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

1  Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453).
2 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
4 Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser.
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1.4  Överenskommelser som har reviderats 
men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper:

• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård (har revide-
rats och förtydligats).

• 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 överenskommelser finns sedan tidigare överenskommelser som  
både gäller äldre och andra grupper.

• Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården. En revidering av länets  
överenskommelse pågår och hänsyn kommer att tas till den nationella översynen  
av betalningsansvarslagen5.

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

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

• Personer i behov av andningshjälp i hemmet (överenskommelse mellan Stockholms 
läns landsting, kommunerna och Försäkringskassan).

• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre  
som innehåller de fem ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de fem 
delöverens kommelserna. 

2. Övergripande målgrupp 

Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive delöverens-
kommelser 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 landstinget på lokal nivå, samt 
klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv sam-
hällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som 
möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård. 

5 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
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Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket6 och 
olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de 
enskilda en god och samordnad vård. 

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 
landstingsfinansierade 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 landsting 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, SoL7. 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

6  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.

7 3f § hälso- och sjukvårdslagen och 1 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse.
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• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget

• 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 Kommunförbundet Stockholms Läns hemsida, www.ksl.se, och på 
vårdgivarguiden på landstingets hemsida, www.vardgivarguiden.se

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 landsting och kommun och förvaltningschefer 
eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS8, och medi-
cinskt ansvarig för rehabilitering, MAR9 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att 
tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom landstinget 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 ledningssystem10 som ställer 
krav på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett 
systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL11, eller 
lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS12,  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 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
9  MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma  

uppdrag som MAS inom en verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL.
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
11 Socialtjänstlag (2001:453).
12 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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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.

9. Parter  

Stockholms läns landsting 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 landstinget ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive del-
överenskommelse. 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 Kommunförbundet 
Stockholms Län fram ett antal indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter 
tas ett särskilt dokument fram som gäller uppföljningen.
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Samverkan mellan läkar organisation13/ 
läkare och kommunfinasierad hälso-  
och sjukvårdsorganisation 
/personal i särskilt boende för äldre

13 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.14 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.15 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL16, ska landstinget sluta avtal 
med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas medver-
kan17. Vidare ska landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 
erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende. 

Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som landstinget enligt hälso- och sjukvårds-
lagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. 

Landstinget 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 läkarorganisa-
tionen. 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 landstingets respektive kommunens ansvar 
som om det var kommunen eller landstinget själva som skulle genomföra det som avses. 
Kommunen och landstinget 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 landstingsfinansierad 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 Stockholms läns landsting och kommu-
nerna i Stockholms län.

Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå  

• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall 
husläkarorganisationen18) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den 
kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre

• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet 
när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive organi-
sations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilt 
boende för äldre

14  Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
Kommunens skyldighet att inrätta särskilda boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen.

15  Ett undantag från bestämmelsen om att kommunen inte ansvarar för läkarinsatser är vad som gäller enligt 26 d §  
hälso- och sjukvårdslag (1982:763) om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter gentemot kommunen.

16 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).
17 26 d § hälso- och sjukvårdslag (1982:763).
18 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 
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• 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 landstinget 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 landsting, 
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 bedöm-
ningar 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 kommunen19  
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

• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende

19  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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• 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 överens-
kommelsen 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 landstingsfinansierade 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 landstinget och kommunen ställer krav på att delöverenskom-
melsen 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 landstinget och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt.

2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser
– Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som ska följa med de enskilda/patienterna 
från ett särskilt boende till slutenvården och från slutenvården till ett särskilt boende. 
De enskildas/patienternas fasta läkarkontakt och kommunfinansierad personal 
behöver beakta dessa uppgifter. 
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– 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 Stockholms läns landstings Kloka Listan.

– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 
Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel, andnings-
understöd 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 landstingets 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 landsting 
informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser

• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen20) samarbetar 
och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och sjukvårds-
personalen i boendet

• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare 
och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen.

20 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
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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 behövs21

• 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.

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.  

21 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part  

4.1 Övergripande åtaganden 

4.1.1 Landstinget 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 kommun-
finansierad 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 husläkaren22 

• 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 avtals-

relation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre avslut23 
• 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
• 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.

22  Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens  
förfrågningsunderlag Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

23  Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och  
sjukvårdsförvaltningen säger upp uppdraget är den däremot tolv månader.

Bilaga 3.



STOCKHOLMS LÄNS 
LANDSTING

KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN

16

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

• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på  
vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens. 

Bilaga 3.



STOCKHOLMS LÄNS 
LANDSTING

KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN

17

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats

4.2.1  Landstinget 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 Landstinget 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 Landstinget 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
• 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.
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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 Landstinget åtar sig att
• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets 

slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall24   

• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i före-
kommande 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.

4.6 Utflytt och avslut

4.6.1 Landstinget 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 under-

sökning 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.

24 Te.x. socialstyrelsens  föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död  m.fl.
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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 undersökning25 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 död26 

• 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 Landstinget 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  

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

Landsting 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

25  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.

26 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. 
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• 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 26 d § HSL

Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen27 inte uppfyller sina skyldigheter gentemot 
det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 26 d § HSL 
rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta från 
landstinget.

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 landstinget.

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 landstinget:

• 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 stöd28 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring 

stöd vid vård och behandling i livets slutskede
• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök29 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 risker30 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 tim-

mar 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 läkarorganisa-
tionen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så att kommu-
nen kan vidta åtgärder.

27 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad.
28 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6.
29  Se förfrågningsunderlaget  Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder-

laget från 20140201.
30  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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7.  Förutsättningar för kommunen att anlita läkare  
och erhålla ersättning från landstinget

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 läkarorganisa-
tionen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och sjukvårds-
förvaltningen 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.

Landstingets 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.

8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation 
och landsting 

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 landstinget.

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 landstinget 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.
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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. 

Landstingsfinansierad 
verksamhet
(Egen definition)

En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av landstinget.  
Den kan vara i landstingets 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 3f § HSL och i 2 kap. 7 § SoL

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.”
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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, landsting och kommun när det gäller sådan hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget 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 landstinget 
har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i 
särskilt boende. (Det gäller både landstingets 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 kommun-
fullmäktige vårdgivare.) 

• den nämnd som landstingsfullmäktige har utsett att vara ansvarig för 
landstingets hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Stockholms läns landsting). 

• utförare enligt LOU/LOV 

Godkänd vårdgivare 
(Egen definition)

Begreppet godkänd vårdgivare används av Stockholms läns landsting för 
bland annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
har avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget Läkar-
insatser i särskilt boende. Det gäller både landstingets verksamhet i egen 
regi och andra godkända utförare enligt LOV. 

Vårdplanering
(Egen definition)
(Egen kommentar)

Planering av den hälso- och sjukvård och omvårdnad en person behöver, 
med hänsyn till personens tillstånd, resurser och förmåga att samverka 
för nå de uppställda målen för vården. 
Vårdplanering sker i ett möte mellan sjuksköterskan, den enskilde/
patienten och i förekommande fall de anhöriga eller närstående, om den 
enskilde/patienten önskar det. 
Vid utskrivning från sluten vård är vårdplaneringen ett strukturerat 
samtal kring den enskildes/patientens behov av vård och omsorg. 
Förutom den enskilde/patienten, deltar läkare och sjuksköterska från 
slutenvården och vid behov sjukgymnast/fysioterapeut och arbetstera-
peut, samt i vissa fall en sjuksköterska från hemsjukvården (primärvår-
den)och en biståndshandläggare från kommunen. 
Vårdplanering i samband med utskrivning från slutenvården regleras  
i lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-  
och sjukvård.

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 (1982:763).

• 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 (SOSFS 2005:28) om  
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen).
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Samverkan för individuell  
nutritionsbehandling i särskilt  
boende för äldre
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1. Inledning

1.1  Bakgrund
Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive 
landstinget har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda 
boendeformerna för äldre31 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell nutritions-
behandling 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 patientlagen32 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. 

Patientsäkerhetslagen33 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador34. 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”. ”Olika insatser för patienten ska samord-
nas på ett ändamålsenligt sätt” enligt hälso- och sjukvårdslagen35.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 
undernäring36 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients näringstill-
stånd 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 omsorg37: ”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 
adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika 
viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeu-
tiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”. 

31 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453).
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821).
33 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659).
34 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner).
35 2c § hälso- och sjukvårdslag (1982:763), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821), 2a § hälso- och sjukvårdslag (1982:763).
36 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
37 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011.
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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 näringsän-
damål

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.

Malnutrition Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra närings-
ämnen 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.

Bilaga 3.



STOCKHOLMS LÄNS 
LANDSTING

KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN

30

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 samman-
sättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför malnutrition).

Verksamhetschef I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast 
verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen. 

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. 

3. Nutritionsomhändertagande

Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning 
och rapportering företrädesvis i Senior Alert38. Om riskbedömningen visar på undernäring 
eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan 
kommun och landsting när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och 
specifik nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med 

38 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013.
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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 landstingsfinansierad 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 mun-
hälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga hjälp-
medel 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/
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.
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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 målti-
dens 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 sjukdomstill-
stånd 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.39

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. 
Landstinget ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom både 
kommun och landsting 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.40

4.1.1 Kommunens åtagande 
Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritionsbe-
handlingen, 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 patientsäkerhetsarbete41. Kommunen ansvarar för att verksamhetschefer 
inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det 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

39 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund.
40 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
41 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659).
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• 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 Landstingets åtagande
Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik 
bedömning och ordination, ansvarar landstinget för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan 
i riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel. 

Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av landstinget 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.

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 beslu-
ten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och önske-
mål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskildes/patien-
tens 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 landsting 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 
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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 nutritionsbe-
handling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid. 42 43 44 45 46 47 48 49

7.  Uppföljning

En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

42  Elia, M., Stratton, R., Russell, C., Green, C. och F. Pang. The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic conside-
rations for the use of oral nutritional supplements (ONS) in adults.: BAPEN; 2005 [ ]; No.: 1 899467 01].

43  Guest, J.F., Panca, M., Baeyens, J.P., de Man, F., Ljungqvist, O., Pichard, C. et al. Health economic impact of managing patients fol-
lowing a community-based diagnosis of malnutrition in the UK. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2011. Epub 2011/03/17.

44  Russell, C. The impact of malnutrition on healthcare costs and economic considerations for the use of oral utritional supplements. 
Clin. Nutr. Suppl. 2007;2(1):25–32.

45  Elia, M., Russell, C.A. och R.J. Stratton. Malnutrition in the UK: policies to address the problem. Proc. Nutr. Soc. 2010;69(4):470-6.  
Epub 2010/06/17.

46  Stratton, R., Green, C, och M. Elia. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI; 
2003. xvi, 824 s. p.

47  NICE Clinical guideline 32. Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. 2006; 
Available from: www.nice.org.uk.

48  Stratton, R.J., Ek, A.C., Engfer, M., Moore, Z., Rigby, P., Wolfe, R. et al. Enteral nutritional support in prevention and treatment of 
pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing research reviews. 2005;4(3):422-50.

49  Elia, M. och R. Stratton. A cost-benefit analysis of oral nutritional supplements in preventing pressure ulcers. ESPEN; Monday,  
29 August 2005 Brussels: Clinical Nutrition; 2005. p. 640-1 (P210).
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God läkemedelsanvändning  
för äldre – gemensam målbild
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
I en partsgemensam grupp med sakkunniga från landstinget och kommuner, enligt uppdrag 
från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Stockholms läns 
landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Kommunförbundet 
Stockholms län, KSL, tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och 
kommunerna i Stockholms län om en gemensam målbild för att förbättra de äldres 
läkemedels användning. 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 äldre50 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 läkemedels-
behandling.

1.5 Definitioner 51 52

Profilboende
(Egen definition)

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov 
utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsned-
sättning, t.ex. Parkinson.

Läkemedel 
(läkemedelslagen) 51

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. 

Läkemedelsnära  
produkter
(läkemedelsförmånslagen) 52

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkeme-
del, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård.

50 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453).
51   1 § Läkemedelslag (1992:859). 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.
52 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/.
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Huvudman
(Socialstyrelsens termbank)

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret 
för en viss verksamhet.

Vårdgivare
(Socialstyrelsens termbank)

Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen 
ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller 
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet 
(privat vårdgivare).

Trygghetskvitto 
(Egen definition) 53 

Information om patientens behov av hälso- och sjukvård som ska 
medfölja patienten från slutenvården och som visar behovet av fortsatt 
vård inom kommunen och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. 
Den behandlande läkaren ansvarar för att informationen eller trygghets-
kvittot överlämnas till patienten vid utskrivning från slutenvården. Det 
ska framgå i både journalen och i trygghetskvittot att en läkemedelslista 
och en läkemedelsberättelse har överlämnats till patienten. (Trygghets-
kvittot motsvarar den utskrivningsinformation som slutenvården ska 
använda för att kommunicera med primärvården eller mottagande 
hälso- och sjukvårdsverksamhet.)

53

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 Social styrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering54. Förslag på punkter som bör regleras 
i detta avtal: 

• samverkansformer

• rutiner för läkemedelsgenomgångar

• om fullständiga förråd eller DOS55 ska användas56

• 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.

53 Se vidare i Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården.
54 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
55  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.

56  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 vid in- och utskrivning i slutenvården
I överenskommelsen om in- och utskrivning i slutenvården anges att enskilda/patienter som 
behöver fortsatta insatser från primärvården eller socialtjänsten efter utskrivning från sluten 
vård ska få med sig ett trygghetskvitto. Den mottagande verksamheten ska även få utskrivnings-
information, bland annat en aktuell läkemedelslista och en läkemedelsberättelse.

2.1.2 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.

2.1.3 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 egenvår-
den, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även möjlighet 
att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av egenvårdsbedömningar i sär-
skilda 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.

2.1.4  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
Stockholms läns landsting, SLL, 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. 

3. Bättre läkemedelsanvändning

3.1 Den gemensamma målbilden
Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är 
individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada.
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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 läkemedels-
behandlingen

• 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

• landsting 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 

• landsting och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt57 sätt.

57  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
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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 

• landsting och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling 
för äldre

• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt

• landsting 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. Landstinget 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

Landstinget och kommunen åtar sig att 

• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om läkemedelshantering58 och landstingets riktlinjer för 
läkemedelsgenomgångar59 

• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov 

• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en 
ordination förändras.

Landstinget åtar sig att se till att 

• den ansvarige läkaren60 gör de enskilda/patienterna delaktiga i läkemedelsgenom-
gångarna

• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla läkemedels-
ordinationerna 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 
påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014

• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan  

58  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar 
regleras i ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9).

59  Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/
laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf)

60 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos.
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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 läkemedelsordinatio-
nerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i journalen

• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella 
och överenskomna IT-systemet61 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 förfråg-
ningsunderlag62 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 symtomskattning63 innan läkemedelsgenomgången

• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av utskrivnings-
meddelandet och läkemedelsberättelsen. 

4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling  
Landstinget och kommunen åtar sig att 

• arbeta evidensbaserat

• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller

• använda relevanta system64 för rekvisition av läkemedel till läkemedelsförråd  
och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel65 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  
miljö påverkan

• se över funktionen i de fullständiga förråden.

61 År 2014 användes IT-systemet Pascal.
62  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. 
63 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20. 
64 År 2015 användes Visma Proceedo.
65 År 2015 används Pascal.
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad  
för deras bästa

Landstinget 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
Landstinget och kommunen åtar sig att

• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
övrig personal i Stockholms läns landstings riktlinjer om läkemedel för äldre

• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal

• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system l66   

• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller rehabiliterings-
åtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning av läkemedel. 

 Landstinget 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.

Landstinget 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. 

66 År 2014 används Pascal.
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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. 
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Kostnadsfördelning för  
medicintekniska produkter  
i särskilt boende för äldre
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för hälso- och sjukvård  
och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. En skatteväxling mellan 
Stockholms läns landsting, SLL, och kommunerna skedde i samband med detta.  
Med åren har både hjälpmedel och verksamheter inom kommun och landsting utvecklats  
och förändrats och det har uppstått ett behov av tydligare riktlinjer för kostnadsfördelningen.

1.2 Målgrupp  
Målgruppen omfattar personer som bor i något av Stockholms läns särskilda boenden för 
äldre, vilket även omfattar korttidsplats, servicehus och profilboenden.

1.3 Syfte 
Syftet är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive  
SLL när det gäller tekniska hjälpmedel i särskilda boenden för äldre. Fokus ska ligga på 
behandlingen och nyttan – inte på vem som ska betala – genom klara och tydliga regler  
för kostnadsfördelningen.

1.4 Mål
De enskilda/patienterna får en trygg och säker användning av tekniska hjälpmedel. 

1.5 Definition och förtydligande
Specialanpassning innebär att ett hjälpmedel tillverkas eller ändras för att passa  
en enskild/patient.

1.6  Lokal samverkansöverenskommelse 
Detta dokument avser alla nivåer i respektive organisation. Det är inte nödvändigt att ha en 
lokal samverkansöverenskommelse.

2.  Omfattning och gränsdragningsfrågor

2.1  Gränsdragningsfrågor
Överenskommelsen gäller endast kostnadsansvaret för personer som bor i något av  
Stockholms läns särskilda boenden för äldre, oavsett den enskildes/patientens ålder.

3. Hjälpmedel

En tabell för kostnadsansvaret finns i bilaga 1.

4. Ansvar, åtaganden och inflytande 

Respektive part ansvarar för att följa nedanstående kostnadsfördelning.
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5. Uppföljning

En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

Bilaga 1
Kostnadsfördelning

Typ av behandling/produkt Kommun/privat aktör
SLL/auktoriserad 
läkarorganisation

BASHJÄLPMEDEL 

Till exempel:
–hjälpmedel för överflyttning och vändning  
– hjälpmedel vid toalettbesök
– gånghjälpmedel

X  

SÄNGAR OCH LYFTAR   

– sängar
– sänglyftar
– personlyftar
– tillbehör till ovanstående

X  

ANTIDECUBITUSHJÄLPMEDEL   

– madrasser för att förebygga trycksår X  

– madrasser för att läka trycksår de första sex  
månaderna

efter ny förskrivning 
efter sex månader

– antidecubitusdynor till förskriven rullstol  X

–  antidecubitusdynor till rullstol som är 
inköpt av kommunen X  

HYGIENHJÄLPMEDEL

–  duschstolar på hjul som framförs självstän-
digt av brukare  X

– övriga hygienhjälpmedel X  

LARM 

– trygghetslarm även specialanpassning  

– epilepsilarm  X
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Typ av behandling/produkt Kommun/privat aktör
SLL/auktoriserad 
läkarorganisation

RULLSTOLAR

– manuella rullstolar som brukaren kör själv X

– elrullstolar som brukaren kör själv  X

– komfortrullstolar (per stol) 25 % 75 %

– transportrullstolar X  

–  vårdaggregat och vårdarstyrda elrullstolar 
som framförs av personal X  

ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL X

KOSMETISKA HJÄLPMEDEL X

HÖRSELHJÄLPMEDEL X

SYNHJÄLPMEDEL X

SPECIALANPASSNING X
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Kostnadsfördelning av läkemedel  
och läkemedelsnära produkter i särskilt 
boende för äldre i Stockholms län67

67  Denna del i överenskommelsen har tidigare behandlats i HSN samt KSLs styrelse. I denna version har målgruppen och  
uppföljningen formulerats om för att anpassas till de övriga delarna i denna sammanhållna överenskommelse
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1.  Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms Län och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick i uppdrag  
av den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan 
Stockholms läns landsting, SLL, och Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, om en 
gemensam målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Överenskommelsen 
ska innehålla förslag till handlingsplan, riktlinjer och avtal. Målbilden ska mynna ut i en 
gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedels-
försörjning. Ansvarsfördelningen mellan SLL och kommunerna styrs av olika lagar, författ-
ningar och ingångna avtal. Kommunerna ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende  
för äldre, upp till och med sjuksköterskenivå, medan SLL ansvarar för all hälso- och sjukvård 
som utförs av läkare i särskilt boende för äldre, samt för läkemedelskostnader och läke- 
medelsnära produkter som ingår i förmånen. 

2.  Syfte

Att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive Stockholms 
läns landsting, när det gäller läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilda boenden 
för äldre, SÄBO.

3.  Målgrupp

Målgruppen omfattar alla, oavsett ålder, som efter beslut av kommunen bor i någon av 
Stockholms läns särskilda boenden, vilka även omfattar korttidsvård, servicehus och  
profilboenden.

4. Mål för överenskommelsen

Målet är att ta fram klara och tydliga regler för kostnadsansvaret som skapar förutsättningar 
för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter, där fokus är på behandlingen 
och nyttan och inte på vem som ska betala. Överenskommelsen ska tydliggöra kostnadsansvaret 
för respektive huvudman, kommunerna respektive Stockholm läns landsting.

5. Läkemedel

Läkemedelslagen68 är en av de lagar som reglerar läkemedelsområdet. Den bestämmer  
vad som ska klassificeras som ett läkemedel. Klassificeringen grundar sig på två faktorer,  
produktens innehåll och syfte:

• Enligt 1§ läkemedelslagen klassificeras varje substans eller kombination av substanser 
som tillhandahålls med uppgift om att de har egenskaper för att förebygga eller behandla 
sjukdom hos människor som läkemedel.

• Läkemedel 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 en diagnos.

68Läkemedelslag (1992:859)
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6.  Läkemedelsnära produkter

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkemedel, för egenkontroll 
av medicinering samt för stomivård, enligt läkemedelsförmånslagen69.

7.  Stockholms läns landsting respektive kommunernas ansvar

Stockholms läns landsting har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga 
förråden i akut- och buffertförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. De 
boende har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden 
upp till högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.

I övrigt föreslås en kostnadsfördelning enligt nedan:

Typ av behandling och produkter Kommun SLL

INFUSIONS- OCH INJEKTIONSBEHANDLING

Infusionspumpar X

Morfinpumpar – läkemedelspumpar X

Trevägskranar, sprutor, infusions- och injektionskanyler, 
propp, injektionsventil X

Droppställning X

Infusionsaggregat för blodtransfusion och intravenösa 
infusioner X

Porth á Cath + tillbehör X

MiniSpike, överföringskanyler X

PICC-line + tillbehör X

Spädningsvätska för intravenösa injektioner X
ENTERAL NUTRITION

Sondspruta X

Enterala nutritionskatetrar, till exempel gastroknapp, PEG, 
Jejuno-katetrar, matningsslang X

Droppställning X

69 Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner mm.
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Typ av behandling och produkter Kommun SLL

Sondnäring X

Sondpump och aggregat X

Kosttillägg X
ANDNINGSHJÄLPMEDEL

Inhalatorer, nebulisatorer och tillbehör X

Oxygenbehandling och tillbehör X

Ventilatorer med tillbehör X

Syrgas, personförskriven X
SLEMSUGAR

Personförskriven sug med tillbehör, laddare, transformator, 
sugfilter, kopplingsslangar X

Sugkatetrar X

Enhetsbunden sug med tillbehör, laddare, transformator, 
sugfilter, kopplingsslangar, sugkatetrar X

KOMPRESSIONSBEHANDLING

Kompressionspump, inkl. stövlar eller dylikt X

Behandlande kompressionsmaterial enligt
ordination av läkare, specialistmottagning
Stödstrumpa utan ordination betalas av den enskilde själv

X

APPARATER FÖR SMÄRTLINDRING

TENS med tillbehör X
INKONTINENSHJÄLPMEDEL

Inkontinenshjälpmedel X

Stomimaterial X
PROVTAGNINGSMATERIAL

Till exempel vaccutainer, blodprovskanyler, butterflykanyler, 
provtagningsrör, odlingspinnar, faecesburkar, microkuvetter, 
teststickor för urinanalys

X

Stickor till blodsockermätare, personligt förskrivna enligt 
läkarordination X

REMISSBLANKETTER

Undersöknings- och provtagningsremisser X
PERMANENT TRACHEOSTOMA

Kanyler och nässpeculum X

Kanylband X

Förband X

Specialförband och specialkanylband för tracheostomerade X

Fuktväxlare X

Talventil X
DIALYSBEHANDLING

Utrustning för hemdialys X
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SÅRVÅRDSPRODUKTER OCH FÖRBANDSMATERIAL

Omläggningsmaterial och förbrukningsmaterial68 som ordineras 
av kommunal distriktssköterska eller sjuksköterska X

Läkarordinerade specialbehandlingar med

läkemedelsnära produkter som inte är förmånsgrundande. 
Specialförband, salvor material som har ordinerats av 
specialist sjukvården enligt särskilt beslut

X

Urinkateter (tappningskatetrar och KAD), sterilt vatten,  
klorhexidinlösning X

Katetriseringsset, uppsamlingspåsar, fixationsanordningar, Nacl X

Blodtrycksmanschett, stetoskop med mera X

70

En gemensam rutin för avvikelsehantering och förslag på förändringar av kostnadsfördel-
ningen tas fram. Förslagen och avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive 
medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS, och den namngivna funktionen på 
hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab.

8. Uppföljning

En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

Uppföljningsmöten med XX och representanter som har utsetts av KSL kommer att ske var 
sjätte månad.

  

70  Omläggningsmaterial och förbrukningsmaterial där kommunen eller det särskilda boendet har ett kostnadsansvar.
  Kommunen står för kostnader för omläggningsmaterial och förbrukningsmaterial som inte i sig kräver en läkarordination och som 

ingår i omvårdnadsuppdraget, till exempel: 
  Sterila kompresser, rena kompresser, sterila omläggningsset, sterila handskar, rena handskar, absorptionsförband, fixationsför-

band (sterilt) till PVK, fixeringsnät (till exempel tubnät) eller lindor till PVK, kanylförband, sterilt häftande sårfilm till venport, 
hudvänlig häfta, plåster, tejp, gasbindor, kompressionslindor, tubgas, polyestervadd och dylikt, steristrip och fixeringstejp. 
Spritsuddar, zinkpasta, salva, sprej, mjukgörande salva och dylikt som sjuksköterska har ordinerat för behandling, träspatlar, 
bomullspinnar, tvål, tvättlappar, pincetter, sax, peang och suturkniv
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Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
www.vardgivarguiden.se

Kommunförbundet Stockholms Län

Box 38145, 100 64 Stockholm

Telefon: 08-615 94 00
www.ksl.se
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2015-05-20 

KOSTNADSANSVAR FÖR HJÄLPMEDEL I BOSTAD MED SÄRSKILD 
SERVICE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS, FR.O.M 2015-10-01 

Bakgrund 
Samtliga kommuner i Stockholms län samt Stockholms läns landsting har fattat beslut om 
att § 11 i Principöverenskommelsen upphör att gälla. Detta innebär att kommunerna i 
Stockholms län övertar hälso- och sjukvården för vissa av landstingets insatser från den 1 
oktober 2015. Förändringen gäller hälso- sjukvård i boende för personer som bor i bostad 
med särskild service och insatser i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

De personalkategorier som berörs direkt av förändringen är distriktssköterskor, 
sjuksköterskor och undersköterskor samt personal som arbetar inom 
primärvårdsrehabilitering, som fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Läkarinsatserna 
påverkas däremot inte, utan fortsätter vara landstingets ansvar. 

Förändringen gäller basal hemsjukvård (inklusive enstaka hembesök och 
primärvårdsrehabilitering) i bostad med särskild service och i daglig verksamhet. Den gäller 
även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel till målgruppen.  
Se nedanstående länk, PM 2014-04-14 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och 
daglig verksamhet:  
http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardansvar_boenden_med_sarskild_service/ 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna i Stockholms län och Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen, SLL, fick i uppdrag att specificera kostnadsansvaret för 
hjälpmedel enligt PM 2014-04-14.  

Nedan följer arbetsgruppens resultat av den specificerade ansvarsfördelningen av 
hjälpmedel.  

Medicintekniska hjälpmedel 

Bostad med särskild service enligt LSS 
Arbetsgruppen har specificerat kostnadsansvaret för medicintekniska hjälpmedel per 
huvudman på ISO-kodsnivå eller i vissa fall på mer detaljerad nivå. I och med detta är 
uppdelningen av hjälpmedel i bas- och hyrhjälpmedel inte längre relevant.  

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och 
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar, men 
kan också ske av den som inte har kostnadsansvar, så kallad förtroendeförskrivning. Detta 
kan ske inom områdena 1, 2 och 3 i förteckningarna nedan. 

Tillbehör till hjälpmedel, till exempel dynor till rullstolar och lyftselar till lyftar, bekostas av 
den huvudman som har ansvaret för huvudhjälpmedlet. 
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Kostnadsansvaret för hjälpmedel i bostad med särskild service är uppdelat i följande 
förteckningar: 

1. Hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet med mera – Fördelning 
av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt 
LSS 

2. Medicinteknisk apparatur i hemmet – Fördelning av kostnadsansvar mellan 
landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS 

3. Hjälpmedel för kommunikation och kognition – Fördelning av kostnadsansvar 
mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS 

4. Materiel för sårvård och kompression – Fördelning av förskrivnings- samt 
kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt 
LSS 

5. Näringsprodukter – Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan 
landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS 

6. Hjälpmedel vid inkontinens – Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar 
mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS 
 

Hjälpmedel i daglig verksamhet  
Kommunerna har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de 
hjälpmedel som krävs för att personer ska kunna vistas och delta i arbetet.  
 
Övergripande kostnadsansvar i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet 
Utöver förteckningarna av hjälpmedel på ISO-kodsnivå gäller följande: 
 
Landstinget har: 

- kostnadsansvaret för hjälpmedel till barn och ungdomar till och med 17 år.  
 

- kostnadsansvar för personligt förskrivna hjälpmedel inom områdena  
              hörsel- och synhjälpmedel, ortopedtekniska samt kosmetiska hjälpmedel för alla 

åldrar. 
 

- kostnads- och förskrivningsansvar för testmaterial vid diabetes samt 
näringsprodukter. 

 
- kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda brukaren. 

Specialanpassning innebär att hjälpmedlet ska märkas "Specialanpassad produkt" 
och inte ska bära CE-märket enligt Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 
2003:11 om Medicintekniska produkter. 

 
Kommunen har: 

- kostnads- och förskrivningsansvar för inkontinenshjälpmedel, materiel för sårvård 
samt kompressionsmateriel.  
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Remissyttrande - namnpolicy 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men anser 

att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess riktlinjer.  

Sammanfattning 

Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut 

förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen. 

Socialnämnden inkom med remissvar. Tekniska nämnden har dock valt att 

skicka ut förslag på namnpolicy på nytt. Remissvaren ska vara tekniska 

nämnden tillhanda senast den 30 september 2019. 

Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och 

namnvård i Upplands-Bro kommun samt hur verksamheterna ska förhålla sig 

till dessa. Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy 

men anser att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess 

riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2019 

 Bilaga 1 - remiss angående Namnpolicy den 29 maj 2019 

 Bilaga 2 - Namnpolicy - principer för namngivning i Upplands-Bro 

kommun den 3 maj 2019 

Ärendet 

Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut 

förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen.  

Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Bygg- och miljönämnden samt en 

hembygdsförening inkom med remissvar till Tekniska nämnden under 2018. 

Namnberedningsgruppen arbetade då om namnpolicyn. Tekniska nämnden har 

nu valt att skicka ut förslag på namnpolicy på nytt då det har gått ett tag sedan 

föregående remissrunda samt att ha nämnden vill att fler instanser yttrar sig. 

Remissvaren ska vara tekniska nämnden tillhanda senast den 30 september 

2019. 
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Namnpolicy - principer för namngivning i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och 

namnvård i Upplands-Bro kommun samt hur verksamheterna ska förhålla sig 

till dessa. Som komplement till policyn finns en riktlinje för 

namnberedningsgruppen som antogs utav den tekniska nämnden den 19 

december 2016.  

Riktlinjen beskriver hur kommunen ska arbeta med namnvård och vilken roll 

samt vilket ansvar namnberedningsgruppen har. Namnpolicyn ska i sin tur 

beskriva de ramverk som kommunen ska förhålla sig till och vilka 

grundprinciper som ska vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun. Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den 

kommunala namnsättningen och namnvården.  

Kommunen har sedan länge ansvarat för namngivning av gator, vägar, torg, 

parker, allmänna platser och byggnader med mera samt åsättande av 

belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar. 

Det finns en hel del namnsättande aktörer utanför den kommunala 

verksamheten. Exempelvis Trafikverket som ansvarar för namnsättning av 

vägtrafikanläggningar och vägvisningar på statliga vägar. Svenska kyrkan 

ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter.  

Socialkontorets synpunkter 

 Socialkontoret anser att det bör framgå vilken nämnd som är ansvarig 

för kommunens namnsätt och namnberedning under rubrik 2 - 

Riktlinjer för namnberedning 

 Det bör vidare framgå vilka funktioner som är med i 

namnberedningsgruppen och vilken nämnd som är ansvarig för denna 

grupp.  

 Socialkontoret undrar om det finns riktlinjer för namnberedning? 

Socialkontoret ser gärna att det finns med en tydlig processbeskrivning 

hur det går till när något ska namnges i kommunen och till vem man 

ska vända sig till. 

Barnperspektiv 

Förslag till namnpolicy kan bidra till att barn och ungdomar som är anhöriga 

till individer med insatser inom äldreomsorgen kan få en ökad känsla av 

platsidentitet till platser och verksamheter i Upplands-Bro kommun. 
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Remiss angående Namnpolicy 
 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för Upplands-

Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och 

vilka grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun. 

Ett tidigare förslag sändes ut på remiss den 7 november 2017. Svar på remissen kom 

från Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden, samt en 

hembygdsförening. 

Utifrån dessa remissvar och med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte besvarade den remissen, har 

namnberedningsgruppen nu arbetat om namnpolicyn. Tekniska nämnden beslutade 

den 24 maj 2019 att namnpolicyn ska sändas ut på remiss på nytt. 

  

Svar på denna remiss ska skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,  

196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se  

senast den 30 september 2019. 

 

Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post 

kartor@upplands-bro.se. 

 

 

Namnberedningsgruppen 

 

Bilagor:  Namnpolicy_remissutkast 20190503 
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1 Inledning 
Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och 

anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

2 Riktlinjer för namnberedning 
Den nämnd som ansvarar för kommunens namnsättning ska också besluta om 

riktlinjer för namnberedning.  

3 Ortnamnsverksamhet 
Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 

omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 

och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

3.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 
Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-

adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 

varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 

fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-

/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 

räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 

utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 

kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 

trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 

kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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3.2 Lagar och rekommendationer 
Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 

namngivning i Upplands-Bro kommun. 

3.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 

hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 

ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 

för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 

ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 

möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 

övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 

kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

3.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 

Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 

begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 

skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 

kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 

ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 

historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 

konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 

immateriella kulturarvet.  

3.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn, bynamn och gårdsnamn, ligger till grund för belägenhetsadresser 

och ska därför följa och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 

Belägenhetsadresser samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 

bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
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utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-

aspekten”. 

3.3 Samordnande myndigheter och institutioner 
Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 

rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

• Lantmäteriet 

Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 

ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 

fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 

ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

• Ortnamnsrådet 

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 

organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 

för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 

kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 

huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 

att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 

för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 

vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 

och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 

principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 

namnvård.  

• Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 

öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 

personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 

språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 

språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 

Sverige. 

• Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 

använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 

kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 

remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 

av Lantmäteriet. 

4 Principer för namngivning 
Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

• I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 

kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 
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• Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 

att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 

hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 

dessa blir vägledande i namnsättningen. 

• Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 

kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 

granskade.  

• Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 

person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 

språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 

rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 

personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 

Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 

personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

• Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 

området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 

associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

• Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas.  

• Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 

knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

• Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 

om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 

säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 

icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 

handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

• Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 

tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 

principerna för namnsättning följs. 
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• I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 

användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 

ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 

förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2019-07-05 ÄON 19/0068  

Äldre- och omsorgsnämnden 
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Remissyttrande - Samråd om förslag till 
detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 
m.fl.), Bro 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till 

detaljplan för Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser 

dock att det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön 

kommer att förbättras för nämndens målgrupper.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 maj 2019 § 28 att sända ut förslag 

till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.) på samråd. Samtliga 

nämnder har fått planförslaget för yttrande. Granskningstiden är mellan den 18 

juni 2019 till och med fredag 6 september 2019.  

Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats, 

direkt norr om E18. Enligt utsänt förslag ska planområdet innehålla en 

drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 

vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat. Utöver detta ska även en gång- 

och cykelväg inrättas från Finnsta längs med E18 till planområdet. 

Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till 

detaljplan för Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser 

dock att det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön 

kommer att förbättras för nämndens målgrupper.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019 

 Bilaga – Planbeskrivning samråd Trumpetartorp nr 1901 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 maj 2019 § 28 att sända ut förslag 

till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.) på samråd enligt 

regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 

efter 1 januari 2015.  
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Samtliga nämnder har fått planförslaget för yttrande. Granskningstiden är 

mellan den 18 juni 2019 till och med fredag 6 september 2019. En kopia på 

tjänstemannaförslaget för remissyttrandet kommer att skickas till 

samhällsbyggnadskontoret för kännedom innan 6 september 2019, då nämnden 

har sitt sammanträde först i slutet av september 2019.  

Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats, 

direkt norr om E18. Enligt utsänt förslag ska planområdet innehålla en 

drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 

vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat. Utöver detta ska även en gång- 

och cykelväg inrättas från Finnsta längs med E18 till planområdet. Planen ska 

bidra till mer tillgänglighet till området rund Lejondalssjön. 

En del av det tilltänkta planområdet ligger inom strandskyddet för 

Lejondalssjön och kommunen har därför till avsikt att upphäva strandskyddet 

för den del av planområdet som omfattas.  

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget. Planförslaget 

stämmer annars överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Socialkontorets synpunkter  

Äldre- och omsorgsnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som 

ansvarar för omsorg av äldre och personer med hemtjänstinsatser och vård- och 

omsorgsboende samt det förebyggande arbetet mot dessa målgrupper. 

Socialkontoret har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för 

Trumpetartorp utifrån Äldre- och omsorgsnämnden verksamhetsområden.  

Kontoret tycker dock det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och 

Lejondalssjön kommer att förbättras. Dels genom den planerade gång- och 

cykelvägen och dels genom den mindre parkeringen/rastplatsen i den norra 

delen av planområdet.  

Kontoret anser även att det är positivt att det planeras parkeringsplatser för 

individer med funktionsnedsättningar i anslutning till naturreservatet vilket kan 

öka tillgängligheten till området för nämndens målgrupper.  

Barnperspektiv 

Utsänt planförslag kan bidra till att barn och ungdomar som är anhöriga till 

Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper, lättare kan ta sig till Lejondals 

naturreservat för rekreation tillsammans med sin släkting.  
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala [1:1000]  , daterad den 3 maj 2019. 

Denna planbeskrivning. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Structor                       2019-04-17 

 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning                                     2018-12-19 

Dagvattenutredning, Tyréns       2018-08-23  

Inledande PM Geoteknik, Bjerking      2018-04-18 

PM Serviceanläggning trafikplats Kockbacka, Sweco  2018-12-07 

Riskbedömning, Carlens Brand & Risk AB    2018-08-21 

  

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
OKQ8 har 2017-10-31 inkommit med en ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna 

Finnsta 2:5 samt 2:6, i anslutning till kommunens nya trafikplats Kockbacka. 

 

Området är idag delvis påverkat av utbyggnationen av nya trafikplatsen. Förutom den mark som är 

påverkad av byggnationen består platsen i dagsläget av ängs- och skogsmark. Platsen ligger i direkt 

anslutning norr om E18. Marken är inte detaljplanerad. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom området 

föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt 

en entréplats /besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals naturreservat) till 

intilliggande naturområde. 

Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av en gång-och cykelväg längs med E18 som ska 

anslutas till befintlig gång-och cykelväg längs med Lejondalsvägen och ska komma från Finnsta till 

planområdet. Planen ska bidra till mer tillgänglighet till området rund Lejondalssjön. 

Dagvatten ska hanteras lokalt inom planområdet. Eftersom dagvatten från planområdet kommer att 

rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som dricksvattentäkt och till ett 

Natura 2000-område är det jätteviktigt att hantera dagvatten på ett bra sätt. Dagvatten kommer att 

fördröjas och infiltreras ner i marken till dagvattenmagasin efter rening. 

  

 

Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes under våren 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  

Eftersom planområdet inte är ett stort område och planuppdraget är i linje med gällande översiktsplan 

bedömdes inte program som något nödvändigt utan detaljplanen börjar i plansamrådsskedet. 
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 

som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 

behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

 

 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   29 maj 2019  

Samrådstid     juni – juli 2019 

Beslut om granskning (SBU)  hösten 2019 

Granskningstid    hösten 2019  

Antagande (KF)    vinter 2020 

 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens gav 2017-12-06 §134, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl) inkluderande rastplats med information om 

kommunen och parkering för besökare till naturreservatet. Planprocessen avses ske genom utökat 

förfarande. 

 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riskintresse 

enligt 4 kapitlet berörs inte. Planområdet gränsar till Europaväg 18 i söder, E18 omfattas av 

riksintresse för kommunikation. 

 

Hushållning med mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Planförslaget innebär ingen märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten.  

 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden. 

  

 

Utomhusluft  
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5), 

bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Halterna av 

svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att 



  Sida 7 av 26 
 
 
 

 
Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901 Planbeskrivning  
 

miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Enligt luftvårdsförbundets normkartor 

över Upplands-Bro kommun överskrids inte heller normerna för kvävedioxid, bensen och partiklar 

inom planområdet.  

Detaljplanens genomförande medför ökad trafik i området men riskerar inte att bidra till överskridande 

av någon miljökvalitetsnorm för luft. 

 

 

Vatten 
Exploateringsområdet ingår i vattenförekomsten Mälaren-Görväln som omfattas av beslutade 

miljökvalitetsnormer. Normerna innebär att den ekologiska och kemiska statusen ska vara ”god”. 

Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln.  

 

 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

 

En bullerutredning från 2013 som har gjorts av trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 

Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  

Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 

typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  

Bullret från verksamheterna mot naturreservatet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 

inom planområdet kommer att vara låga.  

För sådana lokaler som till exempel hotell eller restauranger, finns det inte några regler i BBR om 

buller. Även sådana lokaler måste dock uppfylla de grundläggande kraven på bullerskydd i PBL (SFS 

2010:900) och PBF (2011:338) samt uppfylla allmänna hänsynsregler enligt 2 kap i Miljöbalken 

(1998:808). 

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

På cirka tre kilometers avstånd sydöst från planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område 

(ESKO) enligt MB 3 kap. Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt 

omgivande strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har 

utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Föreslagna lösningar i 

dagvattenutredning med lokalt omhändertagande innebär att transport av dagvatten och föroreningar 

till recipient kommer att utebli vid ett dimensionerande 20-årsregn. 

 

 

 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Kommunens sammanlagda bedömning är att planen antas medföra risk för en betydande 

miljöpåverkan pga närhet till naturreservat, delvis orört område, avrinning till Natura 2000-område 

och vattenskyddsområde, avverkning, inom strandskyddat område, inte utpekat i översiktsplanen för 

bensinstation och snabbmatskedja och därmed så omfattas den inte av ÖPs MKB. Kommunen anser 

således att det behöver tas fram en MKB för planen. 

 



  Sida 8 av 26 
 
 
 

 
Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901 Planbeskrivning  
 

Detta är även avstämt med Länsstyrelsen, samråddatum 2018-12-19. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning, baserat på redovisat underlag, att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § 

plan- och bygglagen (2010:900) behöver tas fram.  

Beträffande avgränsning av MKB, enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, anser Länsstyrelsen att de 

väsentligaste frågorna har lyfts fram i underlaget och att dessa behöver hanteras i MKB:n. 

Länsstyrelsen vill särskilt påtala vikten av att utreda påverkan på grönkilen som löper söder om 

Lejondalssjön (en del av Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal 

korridor mellan E18 och Lejondalssjön. Vidare vikten av att utreda påverkan på strandskyddet, Östra 

Mälarens vattenskyddsområde och Natura 2000-området i Broviken samt riskerna med hantering av 

miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 

 

Inför plansamråd krävs att utredningar ska göras beträffande risker (E18 är utpekad som primärled för 

transport av farligt gods. En drivmedelsstation skulle öka riskerna i området eftersom de hanterar både 

brandfarliga varor men även explosiva varor), dagvattenhantering, trafik samt geotekniska 

förhållanden. Förebyggande åtgärder för att minska riskerna kommer att föreslås i detaljplanen  

 

 

Fokus i MKB:n föreslås vara att beskriva betydande miljöpåverkan på: 

 

- Närhet till Lejondals naturreservatet. 

- Ianspråktagande av och avverkning inom orört naturområde. 

- Avrinning till Broviken som utgör ett Natura 2000-område. 

- Avrinning mot Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

- Upphävande av strandskydd. 

- Påverkan på grönkilen som löper söder om Lejondalssjön 

- Riskerna med hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 

Dessutom har en lokaliseringsprövning genomförts för att visa att placering inte kan tillgodoses på 

annan plats. 

 

 

 

Plandata 
Läge och areal 
Planområdet utgörs av ca 2,8 ha obebyggd skogs- och ängsmark och ligger vid E18 omedelbart norr 

om Kockbacka nya trafikplats. 

 

 
Planområdet markerat med gul linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, 2:6 samt 2:20 som ägs av privatpersoner.  

Ett avtal har upprättats mellan exploatören och markägarna. Fastighetsreglering kommer att ske när 

detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse  
Detaljplaneområdet omfattas inte av något riksintresse men ligger ca 100 meter norr om E18 som är 

riksintresse för väg. 

 

Strandskydd 
Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 

detta område.  

 

 
 

Vattenskyddsområde 
Recipient för dagvatten från planområdet är Mälaren-Görväln. Vattenförekomsten har god ekologisk 

status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Mälaren-Görväln omfattas av de särskilda 

skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Det innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i 

Miljöbalken att området omfattas av speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis 

dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län gäller 

att dagvatten från hårdgjorda ytor där det finns risk för förorenat vatten, både inom den inre och det 

yttre skyddsområdet (primära och sekundära skyddszonen) måste föregås av rening innan det släpps 

till recipient. Dock ligger planområdet strax utanför den sekundära skyddszonen. Dagvattnet från 

området kommer att rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som 

dricksvattentäkt och till ett Natura 2000-område. Därför är det viktigt att hanteringen av dagvatten 

görs på ett bra sätt. Även hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen behöver hanteras i 

ett tidigt skede av samma anledning.  

 

 

Regionala planer och program 
RUFS 
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 

Görvälnkilen). Hällkanavägen som ligger norr om planområdet är utpekat som Regional vandringsled 

i RUFS 2050. 
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Kommunala planer och program 
Vision 2035 
Visionen 2035 ska leda till mer nöjda invånare, en ökad inflyttning och ett växande näringsliv. 

Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att kunna leva upp till dem är 

det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre 

strategiska fokusområden; Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats. Den här planen ska skapa 

möjligheter för mer mötesplatser och ska göra naturreservaten mer tillgänglig för allmänhet. 

Översiktsplan 
Syftet med aktuell detaljplanering för området överensstämmer med gällande Översiktsplan ÖP 2010. 

Där anges att kompletterande ytor längs E18 ska skapas för att erbjuda plats för verksamheter att 

etablera sig i kommunen. Ingen övrig specifik markanvändning är utpekad för platsen i kommunens 

översiktsplan. 

 

Grönplan 
Området kring Lejondalssjön är utpekat som regionalt intresse och skyddsvärda område i Grönplan.  

 

Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är inte detaljplanelagt i dagsläge men i samband med att planbesked gavs för Örnäs 1:22 

m.fl. gavs ett uppdrag att verka för att trafikplats Kockbacka skulle kunna kopplas till Brunna 

logistikområde. 

 

Vägplanen 
Det finns en Vägplan (2014-06-27) för trafikplats Kockbacka som ligger söder om planområdet. 

 

Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 

Nuläge 
Planområdet avgränsas i söder och sydväst, dels av norrgående påfart till E18, dels av befintligt 

trädbevuxet bryn mot odlingsmark.  

Norr och sydost om området består marken av kraftigt kuperad blandskog med blockterräng och berg i 

dagen. 

 

 

 
Planområdet idag, vy från söder 
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Planområdet idag, vy från sydväst (E18) 

 

Översiktlig naturinventering  
Område 1: 

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Brynmiljön, närmast åkern, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-standaren). 

Här finns lite äldre aspträd och lite död ved som är en viktig struktur för många sällsynta insekter. I 

området närmast avfarten har även barrskogen påtagliga naturvärden, äldre tallar.  

Motivering: Brynmiljön har inslag av äldre träd och viktiga strukturer som är viktiga för den 

biologiska mångfalden.  

Område 2  

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Åkerholme med ädellövträd som ek ask och alm. Här finns även en spår av en 

hävdgynnad flora som vittnar om att området har tidigare betats. (OBS ligger utanför planområdet) 

Motivering: Förekomst av ädellövträd och hävdgynnad flora 

 

 
 

 

Förslag 
Område 1 kommer delvis påverkas av planens genomförande.  

Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att anläggas på odlingsmark i nära anslutning till 

E18. Där den ansluter till vägrestaurangens och drivmedelsanläggningens område behöver den dras 

genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. 

I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas. Området för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett 

och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i 

brynzonen. Åkerholmen ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av detaljplanen. 
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Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 
Området kring Lejondalssjön är utpekat som område för regionalt intresse enligt kommunens 

Grönplan (2008). Öster om planområdet ligger Lejondals naturreservat. En höjdrygg med blandskog 

finns mellan planområdet och Lejondalssjön.  

 

Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-

standaren) Öster om området finns odlingsmark och en åkerholme. 

 

 

 
 

 

Förslag 
Genomförande av planen påverkar grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 

Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal korridor mellan E18 och 

Lejondalssjön. En MKB har gjorts för planen för att utreda bland annat påverkan av planen på 

grönkilen. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 
Området som ligger öster om Lejondalssjön är en stor målpunkt för fritidsaktiviteter enligt Grönplan 

för Upplands-Bro kommun (2008).  
 

Förslag 
Tillgängligheten till naturmarken och Lejondalssjön kommer att avsevärt förbättras med anordnandet 

av en mindre parkering/rastplats i norra delen av planområdet samt en ny gång- och 

cykelvägsförbindelse via befintlig viadukt under E18 i planområdets norra del vid Lejondalsvägen.  

Parkeringen placeras i anslutning till befintlig skogsstig som kan leda besökare in i naturområdet och 

området runt Lejondalssjön. 

 

Fornlämningar 

Nuläge 
Kring planområdet finns flera tidigare utredda fornlämningar. Planen ska inte påverka fornlämningar 

som ligger i närheten. Enligt Länsstyrelsens förhandsbesked 2017-10-27, finns inte behov av 

ytterligare undersökningar av fornlämningar utöver de som tidigare är genomförda på platsen. 
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Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Området består till stor del av morän och berg i dagen. Ett begränsat parti torrskorpelera kan 

förekomma i södra delen ner mot norrgående påfartsrampen till E18. Grundvattenytans trycknivå 

bedöms ligga djupare ned i vattenförande jordlager och området bedöms, i den geotekniska 

utredningen, vara ett infiltrationsområde. 

 

Förslag 
Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 

geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 

geotekniska förstärkningsåtgärder. 

 Bebyggelseområden 

 

Befintlig bebyggelse 

Nuläge 
Närmaste bebyggelse utgörs i väster av villa/radhusområden på andra sidan om E18 ca 400 meter från 

planområdet. I norr och öster finns enstaka bostadshus och fritidshus i området kring Lejondalssjön, 

som närmast ca 300 meter från planområdet. Befintlig bebyggelse kommer inte att påverkas av 

exploateringen i nämnvärd grad. 

 

Kulturmiljö 
Platsen är obebyggd och har inga specifika kulturhistoriska värden.  

 

Förslag 
Övergripande disposition 
Servicestationen placeras i den södra delen med skärmtak över drivemedelsanläggning vänd mot 

infarten. Restaurangen placeras i områdets norra del med egen parkering samt ”drive thru”-slinga. Den 

interna dispositionen är inte bestämd i detalj och därför är detaljplanen utformad för att möjliggöra 

flexibilitet i dispositionen av planområdet. Gällande säkerhetsavstånd enligt MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) inom och mellan verksamheter på och vid drivmedelsanläggningar ska 

beaktas. Avstånd till transportled för farligt gods ska följa riskutredningens riktlinjer. Att ta hänsyn till 

gällande säkerhetsavstånden är en viktig fråga som ska hanteras i samband med bygglov.  

Trafiklösning anordnas så att stora fordon ges egen slinga i området. Byggnadernas placering bör 

anpassas i nivåer som ger minsta påverkan på omgivande terräng, samtidigt som tillgänglighet för 

rörelsehindrade tillgodoses. En entréplats med parkering föreslås placerad i närheten av befintlig 

skogsstig.  
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Ny bebyggelse, verksamheter 
Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 

vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat) till intilliggande naturområde. Drivmedelsanläggningen kommer att erbjuda såväl 

fossila som alternativa drivmedel såsom etanol, biogas, RME och snabbladdare för elbilar. 

 

Gestaltning 

Byggnaderna inom området får ha en maximal byggnadshöjd på 10 meter och placeringen ska 

anpassas till landskapet som har en huvudsaklig fallande lutning mot sydväst. 

Byggnadernas detaljutformning kommer att följa OKQ8s och MAX-restaurangens designkoncept 

beträffande materialval och kulörsättning. 

 

 

 

Servicestation 

 

Restaurang 

 

Entréplats - besöksparkering 
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Material/byggteknik 
Hållbar byggteknik avseende materialval och energihushållning ska eftersträvas.  

Vid utformning av byggnader som innehåller arbetsplatser bör anpassning till den höga bullernivån i 

detaljplaneområdet beaktas. Vädringsmöjlighet och uteplatser kan t ex placeras så att de ligger på den 

sida som vetter från E18 eller bakom bulleravskärmande konstruktioner. 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 
Idag är området otillgängligt och outnyttjat.  

 

Förslag 
Med verksamheternas etablering kommer tillgängligheten till omgivande natur att öka genom att en ny 

bilväg och ny gång- och cykelväg till verksamheterna anläggs. För besökare till naturområdet anläggs 

dessutom en entréplats med separat bil-och cykelparkering. 

Parkeringen till naturområdet utförs i närheten av till befintlig naturstig. Information om Upplands Bro 

kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen.  

För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 

respektive servicestationens butik. 

 

 
Lejondalsvägen 

 

Den blåa pilen: befintliga gång och cykelvägen längs med Lejondalsvägen 

Den gula pilen: Planerad gång och cykelväg till planområdet längs med E18 
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Tillgänglighet till planområdet 

 

Offentlig service och kommersiell service 
Servicestationen och restaurangen kommer att innebära ett tillskott till den kommersiella servicen både 

lokalt för Upplands Bro och även göra området mer attraktivt för resande/förbipasserande på E18. 

 

 

Upphävande av strandskydd 
Gällande strandskydd 
Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 

detta område.  

 

Särskilda skäl till upphävande av strandskydd 
En kommun får enligt plan- och bygglagen i detaljplan bestämma att strandskyddet enligt miljöbalken 

ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. 

 

Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet inom den del av planområdet som omfattas av 

strandskydd. Kommunen uppger följande skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet: 

 

Skäl nr 5 enligt MB: ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området.” 

 

Skälet är att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse för den regionala 

försörjningen av drivmedel, fossila såväl som fossilfria. Parkeringen/entrén för besökande till 

naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse i och med att den ökar 

tillgängligheten till naturområdet, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. 

Platsen ska fungera som en entré till Kungsängen och Stockholm. Åtgärden bedöms därför vara 

förenlig med strandskyddets syften.  

 

Ett stort antal drivmedelsanläggningar har försvunnit de senaste 20 åren i Stockholmregionen. 
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En lokaliseringsprövning visar att E18 för trafik västerut från Stockholm är ett stråk med svag 

försörjning av serviceanläggningar. Det finns ett fortsatt framtida behov av denna typ av anläggningar 

vid trafikleder också för den regionala försörjningen med fossilfria bränslen (t.ex. etanol, HVO och 

biogas). Anläggningarna har även en strategisk betydelse som en samhällsviktig verksamhet vid 

krissituationer av olika slag.  

 

I MKB ”4.3 Övervägda lokaliseringar” redovisas prövning av samtliga trafikplatser på E18 inom ett 

acceptabelt avstånd från Stockholm med avseende på möjlig lokalisering av anläggningen där endast 

Kockbacka trafikplats uppfyller kriterierna.  

För att en drivmedelsanläggning ska fungera kommersiellt behöver den ligga på rätt sida om E18 för 

snabb och enkel tillgänglighet och vara kombinerad med snabbmatsrestaurang av etablerat varumärke. 

Vid trafikplatsen har tre lokaliseringar övervägts där den valda platsen kallad ”Väst” funnits vara den 

lämpligaste. 

 

 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

Nuläge  
Ingen koppling finns idag från trafikplatsen Kockbacka till omgivningen norr om E18. 

 

Förslag 
In-och utfart till planområdet kommer att ske via ”droppen” i Kockbacka trafikplats. En 

trafikutredning har gjorts i samband med detaljplanarbetet som visar att planerat område inte kommer 

att påverka tillgänglighet till trafikplatsen Kockbacka på något sätt. 

 

Servicestationen och restaurangen kommer att ha separata parkeringar. Stora fordon såsom bussar, 

husbilar och lastfordon bereds egen slinga/parkering inom området.  

Antalet planerade besöksparkeringar till verksamheterna baseras på erfarenhet och statistik gällande 

antal besökare på ett flertal liknande anläggningar i anslutning till trafikplatser vid motorvägar.  
 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Nuläge  
I dagsläge finns en gång- och cykelväg längs med Lejondalsvägen som kopplar Bro till Lejondals 

naturreservat. Enligt Grönplanen (2008) är den gång- och cykelvägen en av de mest använda 

rörelsestråken i Bro. 

 

Förslag 
En ny gång- och cykelväg ska anslutas till den befintliga för att tillgängliggöra planområdet för 

allmänhet som kommer att cykla från Bro. Där gång- och cykelväg inom planområdet passerar bilväg 

bör övergångställen med upphöjd passage utföras. 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge  
I direkt anslutning till planområdet finns idag ingen kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns i 

Finnsta samt Råby väster om E18 och har ingen direkt koppling till planområdet.  

 

Förslag 
Exploateringen innebär ingen förändring beträffande kollektivtrafik. 
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Störningar och risker 
En drivmedelsanläggning kan innebära en riskkälla mot omgivningen med avseende på hantering av 

brandfarlig- samt explosiv vara. Gällande säkerhetsavstånd enl MSB samt Länsstyrelsens 

rekommendationer inom och mot intilliggande verksamhet har beaktats i planförslaget. För att 

reducera riskerna till acceptabla nivåer uppmanar riktlinjer och regelverk i första hand skyddsavstånd 

mellan sannolika olyckplatser inom drivmedelstationen och skyddsobjekt. Aktuella avstånd överstiger 

rekommendationerna.  

 

Insatstiden för räddningstjänsten är mindre än 10 min. Ställverket i etableringsförslaget är beläget 

cirka 12 meter från den droppformade rondellen. Placeringen är sådan att risken för påkörning måste 

beaktas. Ställverket kommer att innehålla teknisk utrustning och inte vara avsedd för stadigvarande 

vistelse. Risken för personskada, utöver personer i fordonet, bedöms vara mycket låg. Den låga 

hastigheten som rondellens utformning medför i kombination med räcken reducerar risken ytterligare. 

Även olyckor där farligt gods är inblandat bedöms som mycket låg. Placeringen av ställverket bedöms 

vara acceptabel utifrån ovanstående resonemang. (text från riskbedömning).  

 

Buller  

Nuläge  
En bullerutredning från 2013 som har gjort av Trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 

Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  

 

Förslag 
Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 

typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  

Bullret från verksamheterna mot friluftsområdet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 

inom planområdet kommer att vara låga. 

 

 
Karta visande dygnsekvivalent ljudnivåutbredning 2 m ovan mark i området år 2035. Från Trafikverkets hemsida 

 

 

Vibrationer  
Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 

geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 

geotekniska förstärkningsåtgärder för att motverka vibrationer. 

 
Radon 
Förekomsten av markradon ska undersökas i samband med byggnation och hanteras vid projektering 

av byggnaderna. 
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Översvämning 

Nuläge  
Planområdet ligger i ett område av berg, morän och lera. Inga markavvattningsföretag finns inom eller 

i direkt anslutning till området. Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering föreligger dock risk för 

översvämning nordväst och sydost om exploateringsområdet. 

 

Förslag 
Baserat på planerad höjdsättning samt topografin på omgivande mark, befaras enligt 

dagvattenutredningen ingen översvämningsrisk på grund av påtryckande vatten utifrån. 

Enligt dagvattenutredningen kommer den planerade stenkistan, som skapas av stenkross, att kunna 

utjämna ett helt hundraårsregn med 10 minuters varaktighet.  

 

  

Farligt gods  

Nuläge  
Planområdet ligger norr om E18 som utgör en primär led för farligt gods. En riskbedömning har gjort 

för planen 2018. Syftet med riskbedömningen är att presentera riskbilden vid etablering av 

drivmedelstation och vägrestaurang intill Tpl Kockbacka. Riskbilden tas fram genom att följa den 

metodik som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län. (Länsstyrelsen i Stockholms Län, 

2003)  

Målet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag där riskbild och eventuella 

riskreducerande åtgärder presenteras. 

Aktuella riskkällor i området utgörs av drivmedelstationen i sig, där bränslen i vätske- och gasform 

hanteras, samt E18 som utgör en primär led för farligt gods. 

 

Förslag 
Avståndet till E18 som är huvudtransportled för farligt gods är från närmaste vistelsezon inom 

området ca 60 m och till närmaste byggnad ca 70 m.  

Påfartsrampen för norrgående trafik på E18 är ca 25 m från vistelsezon samt ca 38 m från byggnad och 

hastigheten på påfarten är förhållandevis låg och riktad bortåt från anläggningarna.  

 

Hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

I utförd riskbedömning konstateras, att länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd i förhållande 

till externa riskkällor (E18 och trafikplatsens påfartsramp) har tillämpats. MSBs (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) regelverk beträffande säkerhetsavstånd inom servicestationen såväl 

som till extern verksamhet (Vägrestaurangen och besöksparkering/rastplats) tillgodoses i 

planförslaget.  

 

Ljus  

Strålkastare och belysningsanläggningar från verksamhetsområdet kan bli störande för omgivande 

trafik och verksamheter om inte utformningen sker på ett genomtänkt sätt. Samråd ska ske med 

Trafikverket i bygglovhanteringen om man bedömer att ljus kan påverka omgivande trafikleder. 

 

Förorenad mark  

Planområdet består enbart av naturmark och skogsmark – inga uppgifter finns om verksamhet som 

kunnat föranleda markföroreningar. 

 

 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Området ligger i ett område av berg, morän och lera. Infiltrationsförutsättningarna antas därför vara 

fläckvisa goda där morän förekommer. SGU:s karta för genomsläpplighet visar att marken inom 
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planområdet har medelhög genomsläpplighet. Exploateringsområdet ligger inom Östra Mälarens 

vattenskyddsområde. Särskilda åtgärder krävs för omhändertagandet av dagvatten från körytor. Utförd 

dagvattenutredning ligger till grund för föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten. Från 

hårdgjorda ytor inom drivmedelanläggningen leds dagvattnet via oljeavskiljare till ett tätt dike och 

vidare via kupolbrunn till fördröjningsmagasin för vidare infiltration inom området. Att skapa 

tillräcklig fördröjning inom detaljplaneområdet anses möjligt. Det täta diket kan även utgöra ett 

katastrofskydd i händelse av ett större utsläpp genom att inloppet till fördröjningsmagasinet förses 

med avstängningsventil.   

 

Vatten och avlopp 
Föreslagna anslutningspunkter för VA finns norr om E18 vid befintlig viadukt på Lejondalsvägen. 

Kommunen kommer att bygga en ny servis till Trumpetartorp och Lejondal norr om E 18, därifrån 

byggs anslutningsledningar som kommer att läggas under gång- och cykelvägen till området. 

Exploatören bekostar utbyggnaden av VA-åtgärder.  

 

Spillvatten från biltvättanläggning renas inom anläggningen och leds vidare till kommunens 

spillvattennät.  

 

Värme 
Uppvärmning kommer att ske via bergvärme och/eller luft-vattenvärmepump. 

  

El, tele, bredband 
Tekniska försörjningssystem som el-tele och bredband dras till planområdet.  

Befintligt kraftnät finns ca 500 meter sydost om planområdet. Ett E-område på ca 100 kvm är planerad 

inom planområdet. 

 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 

för insamling av matavfall. 

 

 
Konsekvenser av planens genomförande 
 

Miljökonsekvenser 
Förslaget medför att andel hårdgjord yta i planområdet ökar, vilket kan ändra dagvattenmängder och 

dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i planområdet kan medföra risk för miljöföroreningar och 

trafiken inom planområdet och vid trafikplats Kockbacka kommer att öka. I dagvattenutredningen 

rekommenderas att dagvatten vid drivmedelsanläggningen passerar oljeavskiljare och att dagvatten 

från vägrestaurangen infiltreras i grönyta där så är möjligt. Utredningen anger att fyllnadslager inom 

detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för dagvatten, vilket sedan kan infiltrera ut i 

naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar och lösta föroreningar tillåts 

infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via stenkistan kommer att bidra till en naturlig 

vattenbalans samtidigt som att rening erhålls genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten 

innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall helt uteblir. Därmed bedöms ingen påverkan på 

nedströms liggande vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-området Brovikarna 

uppkomma. Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för vatten.  
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Det finns miljökvalitetsnormer för luft och halterna av de ämnen som regleras i 

miljökvalitetsnormerna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer i detaljplaneområdet. 

Detaljplaneförslaget kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd av en 

viss trafikökning till anläggningarna, men det bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitets-

normerna för luft. 

Avverkningen av skog medför att en redan relativt smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 

blir smalare. Det kan påverka spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som 

kommer att avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket 

bullerstört område. För att minska de negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta 

avsatts som grönyta/planteringsyta. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en brynmiljö med något 

högre naturmiljövärde och träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. Området för gång- och 

cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte 

att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. Många gröna åtgärder som avser att omhänderta 

dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande funktion och där så är möjligt bör båda dessa 

perspektiv integreras i utformningen av anläggningen.  

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och ny gång- och 

cykelväg. Område för allmän cykel- och bilparkering är avsatt på plankartan och i planbeskrivningen 

anges att en entréplats med separat bil- och cykelparkering för besökare till naturområdet ska anläggas 

i detaljplaneområdet och att information om Upplands Bro kommun och Lejondals naturreservat 

kommer att finnas vid parkeringen. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, 

vars syfte är att möjliggöra allmänhetens friluftsliv. 

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket minskar 

strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Området skiljs från 

Lejondalssjön av Hällkanavägen och detaljplanen bedöms även öka tillgängligheten till Lejondalssjön, 

vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. Detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget 

intresse för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria och 

parkeringen/entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse. 

Dessa intressen kan inte uppfyllas på annan plats eftersom närhet behövs både till trafikplats längs E18 

och till Lejondals naturreservat.   

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra byggnader anses 

betryggande. De riskhändelser som identifierats är en olycka med farligt gods på E18, utsläpp av 

brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och 

olycka med brandfarlig vätska vid lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och 

vägrestaurang ligger på sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 

acceptabel. Riskutredningen har rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av 

drivmedelsanläggningen och omgivande bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av området. 

Byggnader inom detaljplaneområdet lyder även under lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE), som bl a reglerar olika skyddsavstånd.  

Detaljplaneområdet ligger nära E18 och bedöms vara mycket bullerstört. Verksamheterna inom 

detaljplaneområdet förväntas medföra viss trafikökning i detaljplaneområdets närhet, men ökningen 

bedöms inte medföra någon märkbar skillnad i bullernivåer. Avverkning av skog och hårdgörande av 

mark inom detaljplaneområdet kan medföra sämre bullerdämpning från E18 för bakomliggande 

naturområden. Mellan detaljplaneområdet och bakomliggande naturreservat ligger dock en hög 

bergsrygg och denna bedöms dämpa bullret från E18 i naturreservatet. Mjuka material och grönytor 

inom detaljplaneområdet medverkar också till att minska bullernivåerna i skogsområdet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
När anläggningarna tas i bruk tillkommer ca 70 nya arbetstillfällen i Upplands bro kommun. 
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Sociala konsekvenser 
Genomförande av planen kommer att innebära att en ny mötesplats skapas och innebär också att 

antalet personer som besöker Lejondals naturreservat ökar. 

 

Barnkonsekvenser 
Den gång- och cykelväg som planeras till området kommer att möjliggöra för barn tillsammans med 

föräldrar, samt ungdomar, att besöka verksamheterna. Platsens närhet till motorvägen inbjuder inte till 

lek och vistelse för barn, men lokaliseringen för med sig ökad tillgänglighet till naturområdet kring 

Lejondalssjön. Cykelparkeringar kommer att finnas till respektive verksamhet och särskild 

cykelparkering för besökare till naturområdet.  

 

Trafik 
Planen medför transporter med bil och lastbil inom planområdet. En parkering med ca 10 platser för 

besökare till Lejondals naturreservat planeras.  

Enligt PM Serviceanläggning tpl Kockbacka 2018-12-07 skulle en eventuell etablering i trafikplats 

Kockbacka medföra en viss påverkan på kapaciteten i trafikplatsen. Korsningspunkten i trafikplatsen 

där vägen till etableringen ansluter skulle uppnå en belastningsgrad på knappt 0,9, som innebär en 

godtagbar servicenivå, men på gränsen till överbelastning. Kölängden på den anslutande vägen skulle 

uppgå till max 8 fordon. Kö bakåt in i droppen och inne i trafikplatsen ut på primärvägen bedöms inte 

uppstå till följd av etableringen.  

Den anslutande vägen bör utformas och regleras så att:  

- Det råder väjningsplikt mot fordon i trafikplatsen.  

- Utrymme för en kölängd till trafikplatsen på anslutningsvägen om 8 fordon finns.  

- VGU:s krav och råd gällande radier, sikt, lutning mm. kan uppfyllas. 

Den planerade utformningen uppfyller kraven ovan. Vid en väsentligt högre belastning än 

prognostiserats år 2040, kan trafikplatsen kompletteras med en fri högersväng för att förbättra 

framkomligheten och minska belastningen.  

Den södra korsningen har belastningsgrad under 0.8 även om trafiken skulle fördubblas till 2040. Det 

innebär en godtagbar service för trafikplatsen. För att klara siktkrav behöver hastighetsgränsen på 

Kockbackavägen och bron över E18 (mellan fyrvägskorsningen och droppe, Kockbackavägen) sänkas 

till 40 km/h. 

 

 
Trafikplats Kockbacka 
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Trafikplats med enfältig dropprefug och en fri högersväng vid Kungens kurva. Källa: Huddinge kommun. 

Ett exempel för utformning av anslutningsvägen till trafikplats Kockbacka 

 

 
  

Buller  
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 

området. Även verksamheterna inom området kommer generera buller. Det är idag en hög bullernivå 

längs med E18. Trafiken som genereras av verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på 

trafikbullret i området.  

 

Naturmiljö 
Exploateringen medför en viss påverkan av naturlandskapet, men eftersom planområdet ligger i direkt 

anslutning till motorvägen och de rekreativa kvaliteterna inte är av stor vikt och det finns inga 

naturvärden inom planområdet antas planen inte betydande påverkan på naturmiljö. I och med 

exploateringen kommer däremot tillgängligheten till naturområdet att öka.  

  

Höjdryggen med blandskog mellan planområdet och Lejondalssjön kommer att bevaras intakt. 

Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, kommer i stort sett att kunna bevaras intakt efter viss 

slygallring. Åkerholmen väster om planområdet kommer ej att påverkas.  

 

Område 1 (enligt Översiktlig naturinventering – sidan 11) kommer delvis påverkas av planens 

genomförande. Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att läggas längs med E18 från 

lejondalsvägen till verksamheterna. Där gång- och cykelvägen ansluter till vägrestaurangens och 

drivmedelsanläggningens område behöver den dras genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde 

som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas.  

 

För att inte allt ska vara hårdgjorda ytor inom planområdet föreslås en planbestämmelse på plankartan 

som reglerar att minst 10% av kvartersmark ska vara grönyta och planteringsyta. Tanken är att de 

ytorna ska vara en kompensation för gröna ytor som tas bort inom planområdet. 
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Rekreation, tillgänglighet och trygghet 
Idag är området otillgängligt och relativt outnyttjat. I och med verksamheternas etablering kommer 

tillgängligheten till omgivande natur att öka via ny bilväg och ny gång- och cykelväg till 

verksamheterna och till egen bil- och cykelparkering för besökande till naturområdet.  

Information om Upplands-Bro kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid 

parkeringen.  

För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 

respektive servicestationens butik. 

 

 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 
  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 

planområdet. Med allmänna platser menas gata samt natur- och parkmark som är upplåtna åt 

allmänheten. Inom planområdet finns en allmän parkering för besökande till naturområdet.  

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet åvilar exploatören. 

Exploatören inom planområdet innefattar OK-Q8 AB. 

 

Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med OK-Q8 AB för att reglera kostnaderna för planarbetet.  

Avtal mellan exploatören och markägare har slutits. Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan 

exploatören och kommunen.  

Exploateringsavtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas.  

Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen 

och Exploatören.  

Genomförandeavtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 

 

 Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, Finnsta 2:6 samt Finnsta 2:20 som ägs av 

privat fastighetsägare. 

  

Fastighetsbildning  
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 

platsmark (Huvudgatan, Parkering/rastplats samt Gång- och cykelväg) enligt detaljplanen kommer att 

överföras till Kommunen. Överföring sker genom fastighetsreglering. 

Nya fastigheter för servicestation/snabbmatsrestaurang kommer att bildas (genom fastighetsreglering. 

Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga erforderliga 

förrättningar.  

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
I samband med fastighetsreglering bildas servitut för VA-ledningar som kommer att läggas under 

gång- och cykelvägen till området. 

Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga ombildade eller nya 

servitut och ledningsrätter.  
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Tekniska frågor 
 

Tekniska utredningar/undersökningar 
 

Radon 

Radonundersökning ska utföras efter terrassering. 

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska ske enligt till planen genomförd dagvattenutredning. 

 

Gång- och cykelväg 

Gatuprojektering skall utföras innan granskningsskedet för att fastställa vägens placering. Projektering 

skall utföras enligt vid tidpunkten gällande föreskrifter i Upplands-Bro kommuns tekniska handbok. 

 

Dokumentation och kontroll 
I fortsatt arbete och detaljprojektering bör föreslagna åtgärder i underlagsutredningar följas upp. 

Enligt sammanställning i MKB bör uppföljning omfatta Naturmiljö, Vattenmiljö, Risker, Buller samt 

Hantering av brandfarlig vara. 

 

Höjdsättning 
Höjdsättning utgår från befintlig anslutningspunkt vid trafikplatsen med iakttagande av acceptabla 

lutningar för körbanor samt lutning mot dike i områdets sydvästra del. 

Denna detaljplan följer RH2000. 

 

  

Ekonomiska frågor 
 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 

kommunen är skötsel av rastplatsen, vägen från Droppen till rastplatsen samt gång- och cykelväg från 

verksamhetsområdet till Lejondalsvägen.  

Beräknade driftkostnader för planområdet (enligt schablon från Gata/Park/Trafik enheten): 

 

 

      Kvadratmeter                                Kronor/Kvadratmeter 

 
Väg och parkeringsplats  

Gång- och cykelväg 

Ca 3055   

Ca 4572  

3,81 kr/KVM 

3,81 kr/KVM 

 
 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Ombesörjs och bekostas av exploatören. 

 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 

Ombesörjs och bekostas av exploatören. 
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Administrativa frågor 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av ARKOO arkitekter AB, Sweco, Bjerking, Tyrens, 

Structor och Carlens Risk&Brand. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens 

tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har också bidragit till arbetet.  

  

 

 

Upprättad 2019-05-03  

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson                 Nassim Pourshah Badinzadeh   Andréas Silander 

Planchef   Planarkitekt      Projektledare exploatering 
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