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Vård- och omsorgsnämnden

Hemgångsteam
Förslag till beslut
Redovisningom kommunens hemgångsteam
eller motsvarandeservicei Värmdö kommun,
godkänns
.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning
I Värmdökommunfinns inte någotspecifikt hemgångsteam
på motsvarandesättsom
exempelvisi Botkyrka. Övergångenfrån sjukhusettill hemmetfungerardock mycket bra och
gällanderutiner för vårdplanering,beställningav insatseroch mottagandei hemmetinnebär
en trygghetför denenskilde.Inga klagomålpå hemgångenhar inkommit från invånarei
kommunen.
I Värmdökan den enskildevälja om denkommunalahemtjänsteneller någonav de privata
hemtjänstaktörerna
skautföra insatserna
. Vid införandeav hemtjänstteamkrävs,f ör att
konkurrensneutraliteten
skabevaras, att bådede privatahemtjänstföretagen
och den
kommunalahemtjänsteninför hemtjänstteam.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden
gav, 2016-12-13 § 120, förvaltningeni uppdragatt undersökaom
kommunenhar ”hemgångsteam”eller motsvarandeservicei Värmdökommun.
I Botkyrka kommunhar hemgångsteam
nyligen införts för att göraövergångfrån sjukhuset
till hemmettryggareför denenskilde.Hemgångsteamet,
som bestårav undersköterskorfrån
kommunens hemtjänst,skabidra med stödoch hjälp i upp till två veckor.Den bakomliggande
orsakentill införandethar varit missnöjeblandde äldremed hur hemgångenfungerar.
Otrygghetenvid hemgånghar lett till högakostnaderför korttidsboendeefter sjukhusvistelse.
Botkyrka har inte infört valfrihet inom hemtjänstenenligt LOV .

Ärendebeskrivning
När en medborgarefrån Värmdöär färdigbehandladpå sjukhusoch behöverinsatseri
hemmetför att klara sin livsföring görs en vårdplaneringpå sjukhusetoch den enskilde
ansökerom hemtjänst. Vid vårdplaneringendeltar ansvarigbiståndshandläggare
från Värmdö
kommun,ansvarigsjuksköterskaoch eventuelltarbetsterapeut
från sjukhuset,denenskilde
och anhörigaom den enskildeönskardet. Sjukhusetspersonalinformerar om denenskildes
medicinskastatusoch om det hjälpbehovsom dennehar på avdelningen.Den enskildeoch
eventuellanhörigberättarom hemsituationenoch upplevdabehovav insatser.
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Vid vårdplaneringen ger biståndshandläggaren den enskilde information om både kommunal
och privata utförare och den enskilde väljer ett hemtjänstföretag som ska utföra insatserna, om
personen inte sedan tidigare har hemtjänstinsatser.
Efter vårdplaneringen ringer ansvarig biståndshandläggare det valda hemtjänstföretaget och
gör en muntlig överlämning samt skickar en skriftlig beställning på de insatser den sökande
blivit beviljad. Beslutet om insatser avser initialt en kortare period och inom några veckor
görs en uppföljning av hur hemtjänsten fungerar. När den enskilde återvänder hem väntar
personal från valt hemtjänstföretag i hemmet.
Det har inte inkommit några klagomål från invånarna i Värmdö om otrygghet vid hemgången
från sjukhuset. Vårdplaneringarna håller en hög kvalitet och det bidrar till den enskildes
trygghet att det är samma biståndshandläggare som gör vårdplaneringen och som senare följer
upp hemtjänsten i hemmet.
I Värmdö används korttidsboende i vissa fall för fördjupad behovsbedömning efter
sjukhusvistelse. Möjligheten finns att beviljas tillfälligt boende i avvaktan på särskilt boende
eller för vidare utredning av behovet av särskilt boende.
Värmdö kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV). Den som beviljats hemtjänst kan därmed själv välja vem som ska utföra
hemtjänstinsatserna. Om Värmdö kommun inför ett särskilt hemtjänstteam med
undersköterskor från den kommunala hemtjänsten, som man gjort i Botkyrka, innebär detta en
konkurrensfördel för kommunen. För att konkurrensneutralitet ska fortsätta att råda måste i så
fall alla hemtjänstföretag införa hemtjänstteam.

Bedömning
I Värmdö kommun kan den enskilde välja vilken aktör som ska utföra hemtjänstinsatserna,
den kommunala eller något av de privata företagen. Väljer kommunen att införa
hemtjänstteam krävs att både de privata hemtjänstföretagen och den kommunala hemtjänsten
har dessa team för att konkurrensneutraliteten ska bevaras.
Vårdplaneringarna i Värmdö kommun håller en hög kvalitet och rutinerna vid hemgång från
sjukhus fungerar väl. Den valda hemtjänstutföraren är förberedd och tar emot den enskilde i
hemmet. Uppföljning av hemtjänstinsatserna sker inom kort tid. Inga klagomål på hemgången
har inkommit från invånare i kommunen.
Övergången från sjukhuset till hemmet fungerar mycket bra i Värmdö kommun och gällande
rutiner uppfyller samma mål som hemtjänstteam har.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för medborgarna. Gällande rutiner för hemgång
från sjukhus innebär att medborgarna har fortsatt hög kvalitet på de vårdplaneringar som
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genomförs av biståndshandläggarna. En trygg överföring sker av personer som återvänder
hem från en sjukhusvistelse. Genom dagens arbetssätt garanteras valfrihet och
konkurrensneutralitet.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med
biståndsavdelningen, omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 120.

Maria Larsson Ajne
Sektorchef
Omsorgs- och välfärdssektorn

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Veronica Östlin
Avdelningschef
Biståndsavdelningen
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 120

Uppdrag avseende hemgångsteam
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Förvaltningen uppdras att undersöka ifall vi i kommunen har
”hemgångsteam” eller motsvarande service i Värmdö kommun.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Henrik Paulsen (S) anmälde vid sammanträdet ett initiativ om
hemgångsteam. Detta initiativ kom efter diskussion att dras tillbaka och
resulterade i ett gemensamt yrkande från presidiet.
Yrkanden

Presidiet yrkar att förvaltningen uppdras att undersöka ifall vi i kommunen
har ”hemgångsteam” eller motsvarande service i Värmdö kommun.
Ann-Kristin Särnbrink (S) yrkar bifall till presidiets yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.
”Det är glädjande att majoriteten visade ett sådant stort intresse för vårt förslag
om att pröva en modell för hemgångsteam i vår kommun. En bra början är då att
inventera situationen på Värmdö, vilket vi blocköverskridande kom överens om
att ge förvaltningen i uppdrag att utföra.”
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