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Sammanfattning
Kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, har remitterat KSLs förslag till
inriktning och omfattning för Hemsjukvård 2015 (dnr KSL/12/0054) till bland
andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.
I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och
Kommunförbundet Stockholms län inletts på uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium och Sociala välfärdsberedningen gällande
kommunalisering av hemsjukvård – ”Hemsjukvård 2015”.
Förvaltningen är positiv till förslaget till inriktning och omfattning och har inga
ytterligare synpunkter på KSLs förslag.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Bakgrund
Under de senaste två decennierna har ungefär två tredjedelar av landets kommuner
övertagit ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende från landstinget. Erfarenheter
av denna ansvarsförskjutning är, enligt Socialstyrelsen, positiv. Man har sett en
större utbyggnad av hemsjukvården i kommuner med kommunaliserad
hemsjukvård. Av Socialstyrelsens kartläggning framgår att patienterna har bättre
och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser när
hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett
huvudmannaskap.
I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och
Kommunförbundet Stockholms län inletts på uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium och Sociala välfärdsberedningen gällande
kommunalisering av hemsjukvård – ”hemsjukvård 2015”.
Avsikten är att under 2012 presentera ett förslag på innehåll och omfattning för
den framtida hemsjukvården i länet. Därefter kan nivå på skatteväxling utredas
och beslutas av landstinget och kommunerna. Bedömningen är att en
kommunalisering/förändring av hemsjukvården kan genomföras från och med
2015.
Ärendet
Kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, har remitterat KSLs förslag till
inriktning och omfattning för Hemsjukvård 2015 (dnr KSL/12/0054) till bland
andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.
Förslaget innehåller en kort övergripande definition av hemsjukvård men i övrigt
finns inga konkreta förslag att ta ställning till.
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, tillhanda
senast 24 september 2012.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till förslaget till inriktning och omfattning och har inga
ytterligare synpunkter på KSLs förslag.
Bilagor
Remissen ”Hemsjukvård 2015 - inriktning.”
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