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Svar på skrivelse från Tove Sander (S) om landstingets
delegeringar till kommunerna
Ärendet
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Tove Sander (S) att
förvaltningen får i uppdrag att redogöra för ett antal frågor avseende
delegeringar till kommunerna.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens synpunkter
I en skrivelse daterad 2009-04-27 föreslår Tove Sander (S) att Hälso- och
sjukvårdsnämnden ska besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att
redogöra för ett antal frågor med hänvisning till landstingets delegeringar
till kommunerna.
HSN-förvaltningen kan i detta ärende ge följande kommentarer på dessa
frågor.
Några kommuner i länet tillåter inte personal anställd i kommunen eller
som utför uppdrag åt kommunen att ta emot delegeringar från personal
som utför landstingets uppdrag, främst basal hemsjukvård. De åtgärder
som främst är aktuella att delegera från landstingets vårdgivare handlar om
läkemedel. Framförallt avser dessa att hjälpa en person att ta sin medicin
från dosett eller APO dos. Den delegerade insatsen utförs normalt av
personal från hemtjänst (i vissa fall personlig assistent) när de ändå är i
personens hem för att utföra insatser som kommunen ansvarar för. Om det
inte finns någon personal att delegera en hälso- och sjukvårdsinsats till
innebär det att landstingets vårdgivare får utföra insatsen. Socialstyrelsen
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föreskrifter och allmänna råd (bl a SOSFS 1997:14 om delegering av
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård) reglerar
hanteringen av delegeringar. Därutöver finns det i många av länets
kommuner/stadsdelar lokala riktlinjer och rutiner gällande samverkan
kring delegeringar.
Kommunförbundet Stockholms läns Vård- och Omsorgsberednings och
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidier har uppdragit åt respektive kansli
och förvaltning att utarbeta ett förslag till en gemensam syn på egenvård
och hälso- och sjukvårdsinsatser. En arbetsgrupp med representanter från
KSL kansli och HSN-förvaltningen har bildats. Planeringen för arbetet
presenterades och godkändes av Presidiegruppen i februari. Det beslutades
att en gemensam syn ska fastslås i en samverkansöverenskommelse där
även frågan om delegeringar igår. I överenskommelsen ska även rutiner
med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter om bedömning av
egenvård (presenterades i juni 2009) ingå.
På Presidiegruppens möte i april beslutades att en kartläggning över antalet
delegeringar ska genomföras samt att även belysa medicinskt ansvarig
sjuksköterskas (MAS) roll i LSS boenden. Arbetet kommer fortlöpande att
redovisas på Presidiegruppens möten. Förvaltningen och KSL kansliet
räknar med att presentera ett förslag under hösten för vidare
ställningstagande. Någon mer precis tidplan är inte fastställd och hittills
kan inga uppnådda resultat redovisas.
Arbetsgruppen (KSL/HSN) behöver även identifiera vilka hinder som finns
för att nå en framgångsrik lösning på frågan om delegeringar. Ett hinder
som förvaltningen identifierar är om huvudmännen har en bristande
samsyn och om det ställs krav på ekonomisk ersättning mellan parterna.
Förvaltningen anser att en gemensam syn från huvudmännen är en absolut
förutsättning för en framgångsrik lösning på frågan. Målet ska enligt
förvaltningens uppfattning ytterst handla om patientsäkerhet och att
huvudmännens gemensamma resurser används samhällsekonomiskt
effektivt. Givetvis även att patient/brukaren upplever sin vård och omsorg
på ett sammanhållet sätt där trygghet och kontinuitet är vägledande.
Andra aktörer som är viktiga för en framgångsrik lösning är kommunernas
och landstingets utförare av hemtjänst och hemsjukvård, såväl i egen som
privat regi. En god samverkan dem emellan underlättas om det finns en
gemensam syn från respektive uppdragsgivare. Förutsättningar för att en
hälso- och sjukvårdsinsats kan delegeras är att det finns någon att delegera
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till och att den person som ska ta emot en delegering har sin arbetsgivares
tillåtelse att göra det.
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