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Information – Utredning av hemsjukvården
Bilagor:
1.
OH-bilder Hemsjukvård i Norrbotten
2.
OH-bilder Verksamhet Hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR)

Ärendebeskrivning
Gabriella Sjöström, verksamhetschef HSR, Håkan Dahlqvist, chef
personalenheten och Birgit Blombäck, controller informerar socialnämnden
om rådande arbete som pågår rörande ett framtida införande av
kommunaliserad hemsjukvård i Norrbottens län enligt intentionerna i SOU
2011:55. Informationen tar upp dels pågående processer på
Kommunförbundet Norrbotten och dels det uppdrag som är lagt till
kommuner och landsting att utreda en överföring av hemsjukvården från
landstinget till kommunerna.
Informationen visar på följande:
• Organisationen av utredningen om hemsjukvård på politiskt plan och
organisatorisk plan i kommunerna.
• Tidplanen hur arbetet skett hittills och framtida händelser fram till det
politiska ställningstagandet april – juni 2012.
• Hur hemsjukvård definieras – det är ”hälso- och sjukvård när den ges i
patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de
medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden”.
• Vilka områden/uppgifter som överförs till kommunerna.
• Vilka områden/uppgifter som blir kvar hos landstinget.
• Hur verksamhetsområde HSR i Socialförvaltningen organiserar sig när
hemsjukvården överförts till kommunen.
• Ekonomi – kostnader som följer av hemsjukvården i kommunen.
• Övergång av personalresurser från landstinget till kommuner.
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Vidare arbetet i kommunen; handlar dels om upprättande av
projektplan med aktivitetslistor, samt att bilda arbetsgrupper och att
ge fortsatt information och kommunikation i frågor kring överförandet
av framtida hemsjukvård till kommunerna. De kulturella skillnaderna
är viktiga att arbeta med. En konsekvensanalys rörande ekonomi och
personal m.m. ska vara klar 31 januari 2012.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
- lägga informationen om utredning av hemsjukvården till
handlingarna.
_____

Beslutsexpediering
Socialnämndens ledamöter och ersättare, Ledningsgruppen och enhetschefer
stab samt Birgit Blombäck
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