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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-17 
Vår beteclming 

VON 2015/22 nr 2015.556 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Utredning om försvunna narkotikaklassade läkemedel i 
hemsjukvården 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Under våren 2015 har det vid ett flertal tillfållen upptäckts att 
narkotikaidassade läkemedel har fårsvunnit Händelserna har inträffat i 
läkemedelsvagnar, läkemedelsfårråd och vid ett tillfålle, hemma hos en 
patient i ordinärt boende. Händelserna är polisanmälda. Vissa brister i 
fciljsamheten till riktlinjen i läkemedelshanteringen har noterats vad gäller 
hantering av nycklar tillläkemedelsvagnar på Pomona. De är nu åtgärdade, 
men ytterligare åtgärder behövs i form av en rutin får nyckelhantering till 
läkemedelsfårråd/vagnar samt nya lås tillläkemedelsrummen. 

Beslutsunderlag 
Utredning om fårsvunna narkotikaidassade läkemedel i hemsjukvården, 
VON 2015/22, 2015.539 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer vård och omsorg 
Enhetschef Rindlags 
Verksamhetschef Attenda 
Verksamhetschef Grannvård 
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- - --- -----------~~ - -------- -
In~ne Eldöf 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-17 
Vår beteckning 

VON 2015/22 nr 2015.539 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Utredning om försvunna narkotikaklassade läkemedel i hema 
sjukvården 

Under våren har det vid ett flertal tillfållen (18 stycken) upptäckts att narko
tikaklassade läkemedel försvunnit. Händelserna har inträffat på alla kom
munens särskilda boende for äldre inklusive Pornona hus 2 som drivs av At
tendo på entreprenad. En händelse har inträffat i ordinärt boende. Händel
serna har inträffat under perioden 2015-02-03 till 2015-06-0 l. 
Första händelsen som upptäcktes i mitten av mars var att det salrnades ta
bletter i uppklippta och igentejpade dospåsar. Vid två tillfållen var tabletter
na utbytta mot andra. Det har också upptäckts att tabletter forsvunnit ur på
sar med läkemedel avsedda att ges vid behov, ur läkemedelsforpackningar, 
samt en hel dosrulle med läkemedel avsedda for 14 dagar. Vidare har läke
medel hämtats ut från apotek, men de går inte att finna bland patienternas 
läkemedel. Vad gäller konsekvenser for de patienter där läkemedel forsvun
nit så fick den patient som fick sina smärtstillande läkemedel utbytta ett 
smärtgenom brott. F ör övriga patienter har ingen kommit till skada enligt 
vad som framkommit. De forsvunna läkemedlen har forvarats i läkemedels
vagnar, läkemedelsrum och hemma hos en patient i ordinärt boende. 

Akuta åtgärder 
Efter forsta händelsen som upptäcktes med dospåsarna samlades medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och berörda enhetschefer for att diskutera lämpliga 
åtgärder. sjuksköterskorna lämnar ut så få läkemedel vid behov som möj
ligt. Enhetscheferna informerar sin personal att vara vaksam och noga titta 
på dosrullarna for att se om de är tejpade. Enhetscheferna går också igenom 
vilken personal som va1it i tjänst tmder den aktuella perioden då händelsen 
inträffade. Ansvarig sjuksköterska kontrollrälmar narkotikaidassade läke
medel dagligen. Åtgärderna delas upp i två delar. Ansvariga chefer ringar in 
personal i tjänst under tiden händelsen inträffat och böljar planera for even
tuella samtal. Medicinskt ansvatig sjuksköterska påböJ.jar en utredning for 
att se över de riktlinjer och rutiner som finns om läkemedelshanteting. 

Vidtagna åtgärder 

Polisanmälan 
Mot slutet av mars polisanmäls händelsen med tejpade dospåsar. Attenda 
har också haft en liknande händelse som polisanmäls. Alla större händelser, 
då en större mängd läkemedel salmas, eller allvarlig (tejpade dospåsar) poli
sanmäls. Totalt blev det sju stycken. Polisen har påböJ.jat en utredning och 
träffat berörda chefer och medicinskt ansvatig sjuksköterska. De har också 
fått allt material samt listor på personal i tjänst då händelserna har begåtts. I 
sicrivande stund har dock inga forhör hållits än. Ansvatiga chefer har inte 
heller samtalat med berörd personal. 
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Riktlinjer och rutiner 
Socialstyrelsens foreslaifter och allmänna råd (SOSFS 2000: l) Läkemedels
hantering i hälso- och sjukvården, reglerar hur läkemedel hanteras i den 
kommunala hälso- och sjukvården. I föreskriften anges att vissa områden 
ska regleras i lokala rutiner. I kommunen finns en Riktlinje för läkemedels
hantering inom vård och omsorg, daterad 2011-04-21. Den riktlinjen har re
viderats under våren och godkändes av vård och omsorgsnämnden 2015-05-
05. I riktlinjen anges bland annat att läkemedel ska forvars i låsta skåp eller 
läkemedelsvagnar och att endast behörig personal ska ha nyckel dit. Behörig 
personal är personal med delegering att ge läkemedel till patienterna. 

Pornonahuset 
Vid sarntal/mejlkonversation med enhetschefer och sjuksköterskor på Po
mona hus 2 och Pornona hus 4. inklusive korttidsboendet beläget på plan 5 
så visar det sig att rutinerna inte har följts fullt. De nycklar som inte används 
hängs in i ett olåst nyckelskåp på kontoret på vaije plan. Dörren till kontoret 
är låst, men all personal har nyckel dit. Enhetscheferna har nu köpt nyckel
skåp med kodlås till vaije plan. Nyckelhanteringen i Pornonahuset sköts av 
personalen i receptionen. Ansvarig chef meddelar receptionen vilka nyeidar 
personen ska ha, tidigare muntligt, men nu finns en blankett for ändamålet. 
Personalen får nyeidar, samt ett passerkort for att komma in genom ytterdör
rarna till Pornonahuset efter ld.17 vardagar och helger. Personerna som får 
nycklar och passerkort fors upp på lista for hand. Vid en fråga till persona
len i receptionen, via ansvmig chef, så framkommer att de har koll på att ut
lämnade nyeidar kornmer tillbaka, men inte full koll på att utlämnade pas
serkort kommer åter. Det betyder att det kan finnas ett antal personer med 
passerkort som kan ta sig in i Pornonahuset som inte har där att göra. Kom
munens säkerhetssamordnare är kontaktad och tittar närmare på frågan till
sammans med berörda chefer. Det är känt i kommunen att Pornonahusets 
inpasseringssystem är garnmalt och att det inte går att få en logg på in- och 
utpassager. 

Dalängen och Solängen 
Dalängen och solängen har samma system for in- och utpassering genom 
ytterdörren som i kommunhuset De nycklar tillläkemedelsvagnen som inte 
används forvaras i den låsta vagnen. 

Ordinärt boende 
En1igt riktlinjen for läkemedelshantering ska en strävan vara att läkemedel i 
hemmet ska forvaras så att inte obehöriga kommer åt det. Men, det ska 
också ske i samråd med patienten och närstående. 

Hantering av läkemedel, sjuksköterskor 
F örs ta veckan efter händelsen kontrollräknades narkotikaklassade läkemedel 
dagligen. Sedan har det kontrollrälmats en gång i veckan på samtliga enheter 
i hemsjukvården och samtliga sjuksköterskor har gått igenom forbrulmings
joumaler. Från mitten av juni återgår vi till att kontrollrälrna narkotikaidas
sade läkemedel en gång i månaden. Läkemedel som kasserats lämnas snar-
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ast ner till apoteket, minst två gånger per vecka. Läkemedel som delas i på
sar får att ges vid behov ska också dokumenteras så att det går att se vad 
som gått år. Det är inte helt klarlagt hur detta ska gå till än. 

Flera av händelserna med forsvunna narkotikaklassade läkemedel har upp
täckts i läkemedelsforråden dit endast sjuksköterskor har nyckel. Med da
gens system går det inte att se vilken sjuksköterska och nyckel som varit 
inne i läkemedelsrummet Det finns heller ingen skriftlig rutin om nyckel
hanteringen tillläkemedelsfårråd/läkemedelsvagnar får vare sig sjukskö
terskor eller omsorgspersonal med delegering att ge läkemedel. För att 
minska risken får att liknande händelser inträffar igen behövs både en rutin 
och nya lås tillläkemedelsrummen på Pornona där det går att logga in och 
utpassager. Det kommer att ske under hösten. 

Ytterligare åtgärder 
o Upprätta en rutin får nyckel hantering tillläkemedelsvag

nar/skåp/rum. 

o Byta lås på läkemedelsrummen i Pornonahuset (fyra stycken) så det 
går att logga in- och utpassager. 

o Se över in- och utpassager på Pornona-huset efter kontorstid får en 
mer säker hantering som kan loggas. 

o Information om egenkontroll av läkemedelshanteringen till sjukskö
terskegruppen där bland annat revidering av lokala rutiner per enhet 
ingår. 

o Se över hur hanteringen av narkotikaidassade läkemedel vid behov 
kan säkerställas så det går att spåra åtgången. 

o Se över möjligheten och behovet av ytterligare kontrollräkning av 
narkotikaidassade läkemedel mer än en gång per månad som anges i 
riktlin j en får läkemedelshantering idag. 
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Utredning kring ett eventuellt införande av kundval enligt LOV i 
den kommunala hemsjukvården 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att infåra LOV i hemsjukvården fi·ån 
och med l januari 2016. Kostnadsökningen finansieras genom ... 

Sammanfattning 
Håbo kommun tillämpar sedan den l november 2009 fritt val inom 
hemtjänsten vad gäller utfårande av service- och omvårdnadsinsatser. 
Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden den 7 april 2015 fick 
fårvaltningen i uppdrag att utreda fårutsättningarna får att även infåra fritt 
val enligt LOV inom den kommunala hemsjukvården. Om nämnden väljer 
att infåra LOV i hemsjukvården så innebär det att nuvarande 
fårftågningsunderlag behöver omarbetas och fårvaltningen kommer då att 
återkomma till nämnden får ett beslut om detta senast i december 2015. 

Ärendebeskrivning 
En nationell utblick ger vid handen att det är relativt ovanligt med 
kommunersom har hemsjukvården inom LOV. I april2015 fanns LOV i 
hemsjukvården i åtta kommuner, bl a Enköping, Knivsta, Uppsala, Västerås 
och Norrtälje. Vid samma tidpunkt fanns LOV i hemtjänsten i 125 
kommuner. 

Vilka hemsjukvårdsinsatser ska omfattas? 

De kommunala insatserna som lyder under hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen är insatser från sjuksköterska, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. De två sistnämnda yrkesgrupperna arbetar med 
rehabilitering och hjälpmedel och bör inte omfattas av LOV. Förvaltningen 
har inte lyckats hitta någon kommun som har dessa insatser som en valfrihet 
enligt LOV. Sannolikt skulle det inte finnas ett underlag får heltidstjänster 
hos en privat utfårare får dessa yrkesgrupper. Det innebär att det kommer att 
vara mycket svårt får en privat utfårare att ha denna kompetens i sin 
organisation. Förvaltningen anser därfår att om kundval infårs inom 
hemsjukvården så ska det endast omfatta sjukskötersketjänster och 
delegerade sjuksköterskeinsatser. En annan avgränsning är att det bara avser 
den hemsjukvård som utförs i ordinärt boende. 

Sim man som utförare kunna utföra hemtjänst med omvårdnad utan att 
utföra hemsjukvård? 
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En fordel med att även ha hemsjukvården i valfrihetssystemet enlig LOV är 
att kunden får sina insatser av samma organisation. Det betyder att det som 
utforare inte bör vara möjligt att i så fall välja att "bara" utföra omvårdnad 
och delegerad hemsjukvård eller bara hemsjukvård. De alternativ som 
utforaren har att välja på och som upphandlas enligt LOV blir då 

Kategori l: Personlig omvårdnad, hemsjukvård och service 

Kategori 2: Serviceinsatser 

Ur ett fåretagarperspektiv kan en nackdel med ett sådant system bli att det 
kan vara svårt for nya företag att etablera sig då man kanske inte har 
möjlighet att anställa en sjuksköterska förrän det finns tillräckligt med 
arbetsuppgifter. sjuksköterskor är ju också en relativt svånekryterad 
yrkesgrupp så att hitta en kompetent sjuksköterska som är beredd att arbeta 
på timmar kan antas vara mycket svårt. 

Förvaltningens uppfattning är patientintresset med en sammanhållen 
organisation for utforande väger tyngst, varfor det är viktigt att hålla ihop 
hemsjukvård och omvårdnad vilket får till följd att man som utforare inte 
kan välja bara det ena. 

En av de privata utfårama har idag inte hemsjukvårdsinsatser. För brukare 
hos dem som är patienter i hemsjukvården så utfors denna av kommunen. 
Detta bör levarstå efter ett eventuellt införande av LOV i hemsjukvården om 
man inte uttrycldigen vill byta utforare. För eventuellt tillkommande 
patienter måste dock hemsjukvårdsuppdraget lösas hos utforaren. 

I gällande förfrågningsunderlag for LOV så har man möjlighet att begränsa 
sitt uppdrag till att gälla enbart tätort eller enbart landsbygd. Vid inforandet 
var det primära syftet med detta att ge mindre företag en rimlig chans att 
etablera sig. Om även hemsjukvården lägga i LOV bör enligt förvaltningens 
mening denna möjlighet tas bort och som utforare har man då att ta 
kunder/patienter i hela kommunen om man är godkänd enligt kategori l. 
Det är rimligt att valfriheten omfattar samtliga kommuninvånare. 

Tider som uppdraget avser 

I nuvarande kundval med personlig omvårdnad och service så är det 
begränsat tillld 7-22 alla veckans dagar. Övrig tid ansvarar kommunen. 
Samma tider bör gälla också om hemsjukvården omfattas av LOV. I 
Enköpings kommun har man möjliggjort for utfåraren att köpa 
hemsjukvårdsuppdraget av kommlmen mellan Idoekan 17-22 om man inte 
själv Idarar att utföra det. Den möjligheten bör finnas även i Håbo. 

Internt behöver förvaltningen göra ett arbete for att fordela 
sjuksköterskornas tid på arbete i särskilt boende och arbete i eget boende 
både vad gäller direkt patientarbete och laingarbete som medicindelning, 
beställningar m m. 
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2015 betalar Uppsala kommun 383 kronor i tätort och 446 kronor i glesbygd 
får omvårdnad och delegerad hemsjukvård som utfors av ej legitimerad 
personal. För legitimerad personal betalas 390 kronor i tätort och 448 kronor 
i glesbygd. Enköpings kommun betalar 377 kronor i tätort och 434 kronor i 
glesbygd får omvårdnad och delegerad hemsjukvård som utfors av personal 
utan legitimation. För legitimerad personal betalas 394laonor i tätort och 
453 kronor i landsbygd. Alla belopp är får utförd timma. 

Ett annat j ämfårelsetal när beloppet fastställs kan vara vad Hå bo kommun 
betalar får att hyra in sjuksköterskor. I dagsläget är det 395 kronor per 
timma. 

Håbo kommun betalar idag 431laonor per timma i tätort och 522 kronor per 
timma i glesbygd får omvårdnad och delegerad hemsjukvård som utfors av 
personal utan legitimation. 

Enköping och Uppsala betalar således lite mer tilllegitimerad personal som 
utfår hemsjukvård. 

Förvaltningens uppfattning är att med tanke på våra relativt höga 
ersättningar får icke-legitimerad personals insatser finns ingen anledning att 
lägga sig på en nivå över denna. Förvaltningen anser därfår att ersättningen 
ska vara densamma får hemsjukvård som utfors av legitimerad personal 
som får de insatser som utfOrs av personal utan legitimation. 

Kostnader för att införa LOV i hemsjukvården 

Det är inte möjligt att med säkerhet veta vad ett infarande av LOV i 
hemsjukvården kommer att kosta får kommunen. Erfarenheten från LOV i 
hemtjänsten är att det har varit kostnader som kan beräknas till ca 2 miljoner 
årligen i merkostnad. Merkostnaderna bedöms ha varit särskilt höga de 
fårsta åren. Det finns också merkostnader som beror på att det blir en 
inbyggd "ineffektivitet" med flera utfårare. Ett exempel är att olika 
utfårare åker samtidigt till Skokloster eller annan plats får att utfara insatser. 
Det innebär att det blir dubbla restider. 

När det gäller hemsjukvården så är förvaltningens bedömning att ett 
infarande av LOV skulle öka kostnaderna med mellan 500 - l 000 tkr det 
fårsta året. I huvudsak bedöms det beror på att kunderna väljer ny utfårare 
och kommunen kan inte avsluta anställningar i samma takt. Det beror dels 
på uppsägningstider och dels på att valet av privat utfårare sannolikt sker till 
stegvis, dvs. några kunder per månad väljer en privat utfårare. På ett par års 
sikt bör det kunna bli en bättre balans som gör så att merkostnaden minskar. 
I praktiken innebär det att kommunen i så fall inte behöver anställa lika 
många nya sjuksköterskor. Merkostnaderna som orsakas av ineffektivitet 
kommer dock sannolikt att finnas levar övertid och uppskattas till 500 tkr 
årligen från och med år 3. När det gäller hemsjukvården så finns ju också i 
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större utsträckning annan "ineffektiv" tid där dubbelarbete riskerar att bli ett 
faktum. Det handlar om samarbetet med läkare, beställning av läkemedel, 
deltagande i teamträffar och överrapportering mellan kommunens 
nattsjuksköterska och utfåramas sjuksköterskor. 

En annan åtgärd som behöver övervägas om LOV utökas är hur kontroll och 
uppföljning ska ske från kommunen. Kommunallagen har ändrats så att 
stöne krav ställs på kommunerna vad gäller uppföljning av all 
entreprenadverksamhet Det innebär att vmje kommun ska 

• På ett strategiskt och systematiskt sätt ska följa upp verksamhet som 
enligt avtal drivs av en privat utfårare. 

• Genom avtal tillfårsäkra information som gör det möjligt får 
allmänheten att få insyn. 

• Ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utfårare. 

• Ha en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan 
välja mellan olika utfårare. 

• I fullmäktige besluta om ett program får vatje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata 
utfårare. 

För att förvaltningen ska klara detta uppdrag finns behov av en särskild 
resurs. Detta måste hanteras i budgetarbetet inför 2017 och är enligt 
förvaltningens bedömning en kommande merkostnad. Förvaltningen 
kommer dock att undersöka möjligheterna att hantera detta inom ram redan 
2016. 

Förvaltningens bedömning 
Ur ekonomisk synpunkt är det inte motiverat att inför LOV i hemsjukvården 
då det fårväntas öka kostnadema i en redan ansträngd ekonomisk situation, i 
vatje fall se fårsta tre åren. 

Ur ett brukarperspektiv finns det fårstås en vinst med att hemsjukvård från 
sjuksköterska och omvårdnad/delegerad hemsjukvård från en 
undersköterska utförs av samma organisation. Det bör på ett generellt plan 
leda till en bättre kommunikation kring den enskilde patienten/brukaren och 
också en bättre omvårdnad och hälso- och sjukvård. Dock blir det ju inte så 
att hela hälso- och sjukvården utförs av den privata utfårare man valt utan 
nattetid kommer det att vara kommunens ansvar. Detta faktum kan möjligen 
något förta de positiva effekterna. En lösning där de privata utfårama även 
svarar får hemsjukvården nattetid bedöms inte vara realistiskt då man inte 
kommer att ha ett tillräckligt kundunderlag inom överskådlig tid. 

4(5) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/32 

Uppdrag att utreda ett eventuellt kundval inom hemsjukvården 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns sedan år 2009 möjlighet att välj a utfårare inom 
hemtjänsten. Nämnden forslås nu att uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheterna till kundval även inom hemsjukvården. 

Ärendebeskrivning 
Innan beslut fattas är det ett stort antal frågor som behöver utredas. Förvaltningen 
behöver också tydliggöra hemsjukvårdens uppdrag. 

• Kostnader for kommunen på kort silet och på längre silet? 
• Redovisa fårdelar och nackdelar med att använda LOU inklusive avropsavtal, 

annat upphandlingsfår farande eller LOV? 
., Är det bara sjuksköterskeinsatser som ska omfattas eller ska rehab insatser ingå? 
• På vilken nivå i kronor ska ersättningen ligga? 
e Ska valfriheten avse hela dygnet eller del av dygnet? 
• Med vilket belopp ersätts utfåraren när denne delegerar utförandet till en 

undersköterska? 
e Samarbete mellan utforaren och landstingets hälso- och sjukvård? 
., På vilka faktorer ska kringtidsersättningen baseras? 
• Ska man kunna välja hemsjukvårdsutfårare även om man inte har hemtjänst? 
• Behövs fårändringar i underlaget for LOV i hemtjänsten om LOV i 

hemsjukvården införs? 
e Vilka samverkans:fiågor mellan de privata utfårama och den kommunala hälso-

och sjukvården behöver tydliggöras? 
• Hur säkrar vi upp tillgängligheten till olika IT -system som Prator, Pascal och NPÖ? 

JUSTERARE 

Förvaltningens bedömning 
Utöver ovan frågor ska utredningen också inkludera arbete som omfattar även 
personal från andra avdelningar än socialförvaltningen som till exempel IT
avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda 
fåmtsättningama får att införa LOV, LOU eller annat upphandlingsförfarande, 
inom hemsjukvården 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen återkommer med ett 
underlag till nämndens extrainsatta sammanträde i september 2015. 

Beslut expedieras till 
A v delningschef Stöd till äldre 
Enhetschef, Hemsjukvården 
Medicinslet ansvarig sjuksköterska 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.298 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-08-17 

En negativ effekt som man i viss mån märkt av i Enköpings kommun är att 
det kan vara svårt får små fåretag med att komma in på marlmaden. Så 
länge som man bara har enstaka hemsjukvårdsärenden så är det ekonomiskt 
svårt att hålla en sjuksköterska i tjänst och då sjuksköterskor är en 
svårrelayterad yrkesgrupp kan man inte rälrna med att man ska kunna 
anställa på timmar och samtidigt erbjuda kontinuitet. Dessutom kan man 
inte bara ha en sjuksköterska får planerade insatser utan resursen behövs 
också får att göra akuta bedömningar. 

Minskar man möjligheterna får mindre vårdfåretag att etablera sig så 
minskar man också valfriheten i bemärkelsen att den enskilde får fårre 
utfårare att välja på. 

Beslutsunderlag 
- Börja slaiv här ... 

Beslut expedieras till 
Börja sicriv här ... 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

5(5) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.569 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-19 
Vår beteckning 

VON 2015/42 nr 2015.576 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Raija Honkanen, Avdelningschef 
0171-525 78 
raija.honkanen@habo.se 

(( 

!lta{d& 6, 

Förslag om att ändra Dalängens dagverksamhet till att bli en 
biståndsbedömd verksamhet 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
ändra dagverksamheten på Dalängen till att bli en biståndsbedömd 
verksamhet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att biståndsbedömd dagverksamhet 
ska bölja gälla från och med 2015-11-01 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Dagverksamhet på Dalängen är anpassad for personer med demenssjukdom 
och kan därmed bidra tilllängre kvarboende i ordinärt boende till en relativt 
låg kostnad. Förvaltningen får bättre struktur och bättre överblick hur 
resurserna fordelas om verksamheten blir biståndsbedömd. Brukaren får en 
individuell plan och dokumentation som möjliggör uppföljning av 
insatserna. 

Ärendebeskrivning 
Dagverksamheten på Dalängen har funnits från att äldreboendet startade sin 
verksamhet 2010. På dagverksamheten arbetar två personal alla vardagar, 
dagtid. Verksamheten tar emot brukare som har en demenssjukdom och bor 
kvar i ordinärt boende. Brukarna kommer utan individuellt biståndsbeslut 
via hemtjänst, anhörigkonsulent eller kommunens demensteam. I vissa fall 
får även brukare som bor på korttidsboendet vistas på dagverksamheten. 

Verksamhetens inriktning är aktiviteter, utflykter och sinnesstimulans. Miljön 
både inomhus och utomhus är trivsam och gästvänlig. Kostnaden for mat, resor 
och utflykter debiteras den enskilde till självkostnadspris. Dagverksamheten får 
ingen dokumentation över sin verksamhet utom statistik om antal besökare per 
dag. Beläggningen har dalat under 2015 beroende på att Solängen öppnade sin 
sista avdelning i bö1jan av året. Verksamheten har haft 6,4 besökare i snitt per 
dag under fårsta halvåret 2015. Verksamheten kan maximalt ta emot uppemot 
l O besökare per dag. 

Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg och stimulans till personer som 
har demenssjukdom. Verksamheten fungerar även som avlastning for 
anhöriga. Dagverksamhet for personer med demenssjukdom bidrar till ökad 
livskvalitet genom social samvaro och innehållslik vardag. Dagverksamhet 
på Dalängen kan därmed bidra till att ge personer med demenssjukdom 
möjlighet till social samvaro, struktur och innehåll i dagen, dagliga 
aktiviteter och sysselsättning och att avlösa närstående 



T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-19 
Vår beteclming 

VON 2015/42 nr 2015.576 

Förvaltningens bedömning 
Verksamheten på Dalängen har ett stort behov att få bättre struktur. 
Strukhlren fårbättras om insatserna fåregås av individuellt biståndsbeslut 
Den enskilde och eventuella närstående får sina behov och sin livssituation 
kartlagd av en professionell biståndshandläggare. Ett biståndsbeslut 
fåranleder dokumentationen av insatser och att kommunen tar hälso- och 
sjukvårdsansvaret får verksamheten. Det är av största vikt att insatser är 
individuellt prövade och planerade och dokumenterade får att brukaren och 
anhöriga ska känna en trygghet i verksamheten. 

Det fåreligger en viss risk får vite om biståndsbesluten inte verkställs inom 
tre månader efter beslutsdatum. Det kan finnas brukare på verksamheten nu 
och även i framtiden som kommer motsäga sig en kartläggning och 
utredning utav personliga skäl och en annorlunda lösning måste därfår hittas 
får deras räkning. 

Beslut expedieras till 
Enhetschef Dalängens äldreboende 
Avdelningscheffår stöd till vuxna 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
F ör kännedom till hemtjänst , demensteam och anhörigcenter demensteam 

-~· " ' ' 

/~'""' _,/ 
--R.äUa-H:ölli~a~e~------------------------- --

A vdelningschef 
Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

l( Vård- och omsorgsnämnden 

/)/ t:tl cfe l-. 
VON§ 10 VON 2015/13 

:Punkt /llt 1. 
Uppdatering av riktlinje rörande tidsschabloner avseende biståndsa 
bedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut i detta protokoll, dels beslutat om 
höj d hemtjänstpeng på 18 %, se § 8 och dels besparingar för att finansiera 
höjningen, se § 9. 

Ersättning till kommunala och privata utfårama utgår får utförd tid. Social
nämnden beslutade 2014-05-06 § 52 att behålla ersättningför utförd tid till 
utfårama efter att förvaltningen utrett om den modellen var den optimalaste. 
I utredningen framkom ytterligare två modeller, ersättning för beviljad tid 
och nivåersättning med timintervall. Förvaltningen bedömde att ersättning får 
utförd tid är det rimligaste. Hela utredningen framgår i tjänsteslaivelse, 
daterad 2014-04-15. Diarienummer 2013/23. 

När det gäller fårändrade tidsschabloner så avser det den normaltid som 
finns får att utföra olika insatser. Här föreslår förvaltningen en kortare tid 
får flertalet av insatserna. Förvaltningen har stämt av de nya tiderna med 
den kommunala utfåraren, som bedömer att det är ett rimligt forsla g. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-16, diarieförd i ärende 2015/9. 

- Riktlinjer, daterad 2015-01-16 m VON 2015.89. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjen får biståndsbedömning 
enligt socialtjänstlagen får äldre och funk:tionsnedsatta, daterad 2013-11-25, 
upphör att gälla 2015-02-12. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ny riktlinje med ändrade 
tidsschabloner får biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen får äldre och 
:funlctionsnedsatta, att gälla från och med 2015-02-12 och tills vidare 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att förvaltningen får göra redale
tionella ändringar i rilctlinjema. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma till 
nämndens sammanträde i september med en uppföljning/rapport på hur de 
nya tidsschablonerna fungerar. 

Beslut expedieras till: 
A v delnings chef, biståndshandläggning 
Enhetschef, kommunal hemtjänst 
Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Grannvård Sverige AB, p1ivat hemtjänst 

JUSTERARE / ,..--

ifh /L~ / 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.87 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-21 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.579 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

/f 

/l t1 IJI c !e_ f. 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till fårvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden. Handlingar enligt fårteckning 
kan studeras individuellt i den pä1m som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över amnälningsärenden, nr 2015.579. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisade handlingar och lägger 
fårteckningen till akten. 

l 
/Al-& 

J 
-i~-~äTeliii ______________________________ _ 

Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-08-21 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.580 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten är redovisade. 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-06-01-2015-08-21, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL - Socialtjänstlagen 
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

-~~-----------------------------
Administrativ controller/ 
nämndselaeterare 
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