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Tjänsteskrivelse
Omsorgskontoret
Susanna Lundstedt

2018-03-13

Dnr ÄN 2017-417

Äldrenämnden

Rehabilitering, redovisning av ett utvecklingsuppdrag
Förslag till beslut
1. Ansvaret för hjälpmedelsförskrivning i särskilt boende ska överföras till
berörda utförare. Förändringen ska ske successivt under perioden 20192020.
2. Behovet av resurser för specifik rehabilitering i Leanlinks särskilda
boenden ska beaktas i budgetarbetet 2019.
3. Redovisningen av utvecklingsuppdraget avseende rehabilitering godkänns.
Ärende
MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) har i samverkan med arbetsgrupp
på Omsorgskontoret sammanställt en rapport gällande utveckling av
rehabilitering inom äldreomsorgen Linköpings kommun. Utgångspunkten är
uppdraget från äldrenämnden att
-

Kartlägga resurser för rehabilitering inom äldrenämndens område, i
syfte att tydliggöra avtalsvillkor samt utveckla arbetssätt och
organisation.

-

Kartlägga och utveckla processen gällande hjälpmedelsförskrivning i
särskilt boende.

Utifrån ovanstående uppdrag föreslår Omsorgskontoret förändringar vad gäller
de avtal som Leanlink har för rehabilitering i särskilt boende samt att samt att
resurserna i Trygghetsteamet ska permanentas. Organiseringen och
utformningen av Trygghetsteamet ska utredas utifrån genomförd utvärdering.
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Omsorgskontoret föreslår att ansvaret för hjälpmedelsförskrivningen ska ligga
hos respektive utförare.
Rapporten i sin helhet föreslås beaktas i pågående och kommande
utvecklingsarbeten inom äldreomsorgen och bör även beaktas i kommande
budgetarbete för 2019.
De utvecklingsområden som lyfts i rapporten är
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-

Förebyggande insatser i form av fysisk aktivitet och träning

-

Avtal

-

Förskrivningsrätt för hjälpmedel

-

Specifik rehabilitering

-

Organisation

-

Kompetensutveckling och styrdokument

Utifrån dessa utvecklingsområden har åtgärder genomförts och ytterligare
planeras åtgärder för att möta de behov som påvisas.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd, utredning rehabilitering.docx
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Bakgrund
Området rehabilitering regleras i Hälso och sjukvårdslagen (2017:30),
Patientlagen (2014:821), Patiensäkerhetslagen (2010:659). Utifrån dessa
lagstiftningar och gällande föreskrifter bedrivs rehabilitering i kommunen.
MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) har i samverkan med arbetsgrupp
på Omsorgskontoret sammanställt en rapport gällande utveckling av
rehabilitering inom äldreomsorgen Linköpings kommun. Utgångspunkten är
uppdraget från äldrenämnden att
-

Kartlägga resurser för rehabilitering inom äldrenämndens område, i
syfte att tydliggöra avtalsvillkor samt utveckla arbetssätt och
organisation.

-

Kartlägga och utveckla processen gällande hjälpmedelsförskrivning i
särskilt boende.

Rapporten ger en bild av aktuell forskning inom området och beskriver genom
omvärldsbevakning Linköpings kommun i relation till andra kommuner i
landet.
Genom rapporten görs en beskrivning och genomlysning av nuvarande resurser
för rehabilitering i Linköpings kommun och på vilket sätt rehabiliteringen är
organiserad beskrivs.
Analys och förslag till fortsatt arbete utifrån rapporten
Rapporten i sin helhet föreslås beaktas i pågående och kommande
utvecklingsarbeten inom äldreomsorgen och beaktas i kommande budgetarbete.
Nedan följer de utvecklingsområden som tas upp i rapporten med en
beskrivning av hur omsorgskontoret arbetar med att möta behovet av
utveckling av rehabilitering.
Förebyggande insatser i form av fysisk aktivitet och träning
Minigym finns på sex stycken av kommunens servicehus. Med stöd av statliga
stimulansmedel bemannas de av en fysioterapeut motsvarande 50% som ska
planera verksamheten och utbilda omsorgspersonal. Dessa mingym har ca 120
besökare per månad. Mingymmen är en integrerad del av fritidsverksamheten
och är en bra och naturlig möjlighet att erbjuda träning i ett förebyggande
perspektiv. Äldrenämnden föreslås beakta resurs för minigym i kommande
budgetarbete.
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Avtal
Utförarens skyldighet att tillhandahålla rehabilitering regleras i avtalet med
respektive utförare. Dessa krav har succesivt skärpts och beskrivits på ett
tydligare sätt.
Från och med 2019 är avtalen för korttidsplatser förändrade med tydligare krav
på rehabilitering.
Leanlinks insatser för rehabilitering i särskilt boende regleras av ett avtal där
antalet årsarbetare anges. Rapporten synliggör att det är en
underdimensionering av resurser för rehabilitering i relation till antalet
verksamheter som Leanlink bedriver. Omsorgskontoret har för avsikt att inleda
dialog med Leanlink med målsättningen att resurser för rehabilitering ska ingå
i respektive verksamhetsuppdrag på motsvarande sätt som i avtalen vid
upphandlad verksamhet. Inledningsvis ser Omsorgskontoret att det finns behov
av att öka resurserna i befintligt avtal för att komma till rätta med dagens låga
nivåer.
Förskrivningsrätt för hjälpmedel
Utifrån det som framkommer i rapporten finns det anledning att förändra
rådande hantering av förskrivning av hjälpmedel. Förändringen kommer att
innebära omfördelning av resurser. Den förändringen bör inledas och planeras i
nära samverkan med Leanlink och övriga utförare och genomföras under
perioden 2019-2020.
Specifik rehabilitering
I förfrågningsunderlagen har kraven kring rehabilitering förstärkts sedan juni
2017 för att uppnå en högre nivå av specifik rehabilitering inom äldreomsorgen
som helhet. De ökade kraven i förfrågningsunderlagen berör samtliga
servicehus samt vårdboenden där upphandling sker efter juni 2017.
Resurser till Leanlink föreslås utökas motsvarande ca 6 årsarbetare för att
säkerställa en nivå på rehabilitering som är likvärdig med övriga verksamheter
i kommunen
Trygghetsteamet utvärderas under 2018 och de erfarenheter som hittills gjorts
visar en ökad möjlighet till specifik rehabilitering för de mest sjuka äldre. De
erfarenheter som görs i arbetet med Trygghetsteamet ska tas till vara och finnas
med som en grund för utveckling av insatser i ordinärt boende. Det finns ett
fortsatt behov av att skapa möjligheter för de mest sjuka äldre att bo kvar i

5 (6)

ordinärt boende och de arbetsformer som används i Trygghetsteamet gynnar
kvarboende.
Resurser i motsvarande omfattning som Trygghetsteamet bör beaktas i
kommande budgetarbete.

Organisation
Rapporten visar tydligt att det finns möjlighet att effektivisera utförandet av
rehabilitering genom en översyn av befintlig organisation inom ramen för
avtalen med Leanlink. I organisationsöversynen ska rehabiliteringsområdet
som helhet beaktas, det vill säga även organiseringen av Trygghetsteamet.
Den översynen ska ske i dialog mellan Leanlink och Omsorgskontoret och
påbörjas hösten 2018.
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Kompetensutveckling och styrdokument
En utveckling av befintliga styrdokument kommer att ske inom ramen för
MAR:s uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna åtgärder innebär behov av utökad ekonomisk ram vilket ska beaktas
i budgetarbetet för 2019.
Jämställdhet
I utveckling av rehabilitering ska olikheter mellan kön beaktas för att
säkerställa att det erbjuds en jämställd vård.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § Medbestämmandelagen har lämnats den 5 mars 2018.
Omsorgskontoret

Elisabeth Ulvenäs

Beslutet skickas till:
Leanlink

