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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby

2019-10-17

Dnr ÄN 2019-710

Äldrenämnden

Fördelning av resurser gällande förskrivning av
personliga hjälpmedel inom särskilt boende till samtliga
utförare samt fördelning av resurser gällande
rehabilitering inom Leanlinks särskilda boenden
Förslag till beslut
1. Tillägg till nuvarande avtal med upphandlade utförare avseende verksamhet
i särskilt boende om fördelning av resurser gällande förskrivning av
personliga hjälpmedel tecknas från och med 2020-02-01 till och med
respektive grundavtals slutdatum.
2. Tillägg till nuvarande uppdrag om verksamhet i särskilt boende avseende
fördelning av resurser gällande förskrivning av personliga hjälpmedel
tecknas från och med 2020-02-01 till och med respektive
verksamhetsuppdrags slutdatum
3. Tillägg till nuvarande uppdrag avseende verksamhet i särskilt boende om
rehabilitering tecknas från och med 2020-02-01 till och med respektive
verksamhetsuppdrags slutdatum.
4. Nuvarande verksamhetsuppdrag gällande förskrivning av personliga
hjälpmedel i samtliga särskilda boenden samt rehabilitering i Leanlinks
särskilda boenden förlängs till och med 2020-01-31.
5. Social och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdrag och
avtal med berörda utförare.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Våren 2018 presenterades en rapport gällande översyn rehabilitering i
Linköpings kommun
Rapporten visar att det fanns brister i efterlevnad av aktuell lagstiftning och
nationella riktlinjer samt att nuvarande arbetssätt kan ge negativa konsekvenser
för patientsäkerheten.
Äldrenämnden tog, utifrån rapporten, beslut om att rehabilitering skulle
beaktas i budgetarbetet inför 2019 varför en översyn av området påbörjades.
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Utgångspunkten i översynen har varit att utförarna ska få ett helhetsansvar och
ökade möjligheter till samordning och en tydligare rehabiliteringskedja för den
enskilde.
Leanlink har idag förskrivningsrätt av personliga hjälpmedel i samtliga särskilt
boenden, oavsett utförare. Alla utförare har i avtal, som ingåtts från och med
2018, ökade krav på rehabilitering bland annat i form av deltagande vid
inskrivningssamtal vid inflyttning i särskilt boende. I de förfrågningsunderlag
som äldrenämnden tog ställning till våren 2019 ingår även förskrivning av
personliga hjälpmedel. Dessa avtal kommer att påbörjas från och med hösten
2020.
Regionalt avtal mellan kommunerna i länet och Region Östergötland finns för
hjälpmedel gällande krav, leverantör och utbildning.
Leanlinks nuvarande verksamhetsuppdrag gällande särskilt boende går ut
2019-12-31. Detta avtal föreslås förlängas till och med 2020-01-31 för att
möjliggöra att omställningen inte sker under jul och nyårshelgerna.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att förskrivning av personliga
hjälpmedel i särskilt boende överförs till samtliga utförare av särskilt boende
med start från och med 2020-02-01 som tillägg till nuvarande avtal. Vidare
föreslås att tillägg till verksamhetsuppdrag tecknas med Leanlinks
verksamheter gällande rehabilitering i särskilt boende under pågående
verksamhetsuppdrag med start från och med 2020-02-01.
Social- och omsorgsdirektören föreslås få i uppdrag att teckna avtalen och
verksamhetsuppdragen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Fördelning resurser gällande förskrivning personliga hjälpmedel och
rehabilitering särskilt boende.docx
Bilaga 1: Mall Tilläggsavtal gällande förskrivning personliga hjälpmedel särskilt boende,
privata utförare.docx
Bilaga 2: Mall Tillägg till verksamhetsuppdrag gällande förskrivning personliga hjälpmedel
samt rehabilitering inom särskilt boende Leanlink.docx
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Bakgrund
Våren 2018 presenterades en rapport gällande översyn rehabilitering i Linköpings
kommun, ÄN dnr 2017-417.
Bakgrunden till översynen var det uppdrag som dåvarande omsorgskontoret fick 2015 där
syftet var att kartlägga resurser inom rehabilitering inom äldrenämndens område för att
tydliggöra avtalsvillkor samt utveckla arbetssätt och organisation. En del av syftet var
även att kartlägga och utveckla processen förskrivning av personliga hjälpmedel inom
särskilt boende.
Rapporten visar att det fanns brister i efterlevnad av aktuell lagstiftning och nationella
riktlinjer samt att nuvarande arbetssätt kan ge negativa konsekvenser för
patientsäkerheten.
Äldrenämnden tog, utifrån rapporten, beslut om att rehabilitering skulle beaktas i
budgetarbetet inför 2019 varför en översyn av området påbörjades. Utgångspunkten i
översynen har varit att utförarna ska få ett helhetsansvar och ökade möjligheter till
samordning och en tydligare rehabiliteringsprocess för den enskilde.
Nuläge
Leanlink har utifrån verksamhetsuppdrag som tecknades under 2017 ansvar för
rehabilitering i sina egna verksamheter samt förskrivning av personliga hjälpmedel i
samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen, både de egna verksamheterna och de
som drivs på entreprenad av privata utförare.
Leanlink har även verksamhetsuppdrag gällande rehabilitering och förskrivning av
personliga hjälpmedel i ordinärt boende samt angränsande verksamhetsuppdrag som
gäller rehabilitering i ordinärt boende.
Social- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Leanlink påbörjat en översyn av
dessa uppdrag som beräknas vara klar under hösten 2019.
Lealink har i sina nuvarande verksamhetsuppdrag ett fast antal timmar oavsett utökning
eller minskning av uppdrag.
I de förfrågningsunderlag som nämnden fattade beslut om våren 2018 förstärktes kraven
kring rehabilitering.
I de förfrågningsunderlag äldrenämnden fattade beslut om våren 2019 ingår även
förskrivningsrätt av personliga hjälpmedel.
Utredning
Social- och omsorgsförvaltningen har under utredning haft löpande dialog med i första
hand Leanlink som idag har uppdraget gällande rehabilitering och förskrivning av
personliga hjälpmedel. Men dialog och samtal har även skett med samtliga privata
utförare som ställer sig mycket positiva till förändringen.
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För att få underlag kring fördelning av de resurser som idag används till rehabilitering har
en fördelningsnyckel tagits fram.
Fördelningen av resurser avser endast förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel i
särskilt boende samt rehabiliteringen inom Leanlinks egna verksamheter. Den del som
avser arbetstekniska hjälpmedel omfattas inte av fördelningen utan ingår redan idag i den
ersättning som utförare erhåller utifrån det ansvar de har enligt arbetsmiljölagen.
Underlag som ingått i översynen är bland annat löneuppgifter inhämtas från
kommunledningsförvaltningen och faktisk arbetstid och vårdtyngd inhämtats från
Leanlink
Bedömning är att det blir mer överskådligt och enhetligt om det i alla
avtal/verksamhetsuppdrag mer tydligt framgår vad som ingår gällande rehabilitering och
förskrivning av personliga hjälpmedel, både gällande innehåll och krav. Eftersom
verksamheter över tid kan ändra utförare och inriktning medför detta att volymer och
ersättning justeras i samband med start av nytt avtal/verksamhetsuppdrag och inte i ett
fast avtal som löper över flera år. Nuvarande avtal tar inte hänsyn till faktiska
omständigheter på samma sätt.
Utifrån detta föreslås att ett avtal/verksamhetsuppdrag upprättas per verksamhet/objekt.
Om respektive utförare sedan väljer att förlägga utförandet i en särskild grupp för att
samordna och kunskapsförsörja är det upp till varje utförare att ta ställning till detta.
Fördelning av resurser gällande förskrivning personliga hjälpmedel särskilt
boende
Fördelningen bygger på att alla platser i särskilt boende bedöms som likvärdiga förutom
korttidsplatserna som bedöms kräva mer resurser.
Den föreslagna ersättningen är 3 630 kronor per plats och år för samtliga platser i särskilt
boende förutom korttidsplatserna som ersätts med 5 445 kronor.
Detta innebär som exempel en ersättning med 145 200 kronor för ett boende med 40
platser.
Fördelningen är baserad på de knappt 1 900 särskilt boende platserna som finns i
kommunen. Totalt på alla platser inom äldrenämndens bestånd innebär det en summa om
ca 7 miljoner kronor.
Fördelning av resurser gällande rehabilitering särskilt boende, Leanlink
Fördelningen bygger på att alla platser i särskilt boende bedöms som likvärdiga förutom
korttidsplatserna som bedöms kräva mer resurser.
Den föreslagna ersättningen är 4 975 kronor per plats och år för samtliga platser i särskilt
boende förutom korttidsplatserna som ersätts med 9 940 kronor per plats och år.
Detta innebär som exempel en ersättning med 199 000 kronor för ett boende med 40
platser.
Fördelningen är baserad på de ca 970 särskilt boende platserna som Leanlink idag har
verksamhetsuppdrag för.
Totalt på alla platser inom äldrenämndens bestånd innebär det en summa om ca 5,5
miljoner kronor.
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Ekonomiska konsekvenser
Leanlink har idag ett verksamhetsuppdrag gällande förskrivning av personliga hjälpmedel
i samtliga särskilt boende samt rehabilitering i sina egna verksamheter. Detta avtal
tillsammans med beslut om tilläggsavtal från maj 2019 omfattar ca 12,5 miljoner kronor.
Social- och omsorgsförvaltningens förslag är att omfördela del av dessa till samtliga
utförare och att tilläggsavtal tecknas med samtliga verksamheter.
Omfördelningen av resurser ryms inom äldrenämndens budget.
Kommunala mål
7. Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god livskvalitet
genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och skapar trygghet och ger
självbestämmande till individen. Genom hög tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan
alla ta del av kommunala välfärdstjänster.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet. Samma
förutsättningar gäller för både kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Avtalen och verksamhetsuppdragen kommer att följas upp i enlighet med Social- och
omsorgsförvaltningens kvalitetsuppföljningsplan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet
Förhandling enligt MBL 11 § har skett 2019-10-17.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Camilla Scharff, Leanlink
Lena Andersson, Norlandia
Christina Grell, Attendo
Gun Karlsson, Attendo
Gertrud Öjetoft, Vardaga
Marianne Lindblad, Berzelii vård o omsorg
Ellinor Lissledal, Bräcke diakoni

