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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Christina Våleman

2021-11-05

Dnr ÄN 2019-535

Äldrenämnden

Ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag avseende somatisk hemsjukvård
till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink avseende somatisk hemsjukvård till
personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, förlängs med perioden
2023-01-01 – 2023-04-30

Ärende
2020-02-27 fattade äldrenämnden beslut om att tilldela Leanlink
verksamhetsuppdrag för somatisk hemsjukvård. Uppdraget avser perioden
2020-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget kan förlängas av äldrenämnden vid ett
tillfälle med maximalt 1 år och äldrenämnden ska skriftligen meddela Leanlink
förlängning med 12 månaders varsel. En förlängning sker med oförändrade
villkor.
2023-05-01 är det tänkt att den nya modellen för Framtidens vård och omsorg i
hemmet träder i kraft. Den utförare som har helhetsansvar i geografiskt
område, får då också ansvar för somatisk hemsjukvård för personer i ordinärt
boende i området.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att äldrenämnden beslutar om
förlängning av Leanlinks verksamhetsuppdrag för hemsjukvård i hela
Linköpings kommun för perioden 2023-01-01 – 2023-04-30.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse ställningstagande till förlängning av verksamhetsuppdrag HSV, 2021-11-05
Bilaga: Verksamhetsuppdrag till Leanlink – Somatisk hemsjukvård till personer i ordinärt
boende
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Bakgrund
Leanlink hade uppdraget att ge somatisk hemsjukvård till personer i ordinärt
boende genom avtal perioden 2014-01-20 – 2018-12-31, med möjlighet till två
års förlängning. Avtalet förlängdes inte. Leanlink fortsatte med uppdraget
under 2019 och fakturerade för faktisk kostnad.
2020-02-27 fattade äldrenämnden beslut om att tilldela Leanlink
verksamhetsuppdrag för somatisk hemsjukvård, för perioden 2020-01-01 –
2022-12-31. Verksamhetsuppdraget bygger på att Leanlink ansvarar för hälsooch sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå samt viss tandvård i enlighet
med hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen. Leanlink har hälso- och
sjukvårdsansvar för de sjukvårdsinsatser som ges i ordinärt boende, det vill
säga såväl förebyggande som direkt sjukvårdande insatser samt
riskbedömningar. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, hålla en god
hygienisk standard, vara tillgänglig och bedrivas dygnet runt.
Hemsjukvårdsuppdraget bygger på ”Avtal mellan Landstinget och
kommunerna i Östergötland om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och
sjukvård i ordinärt boende”.
I nu gällande verksamhetsuppdrag lyfts också utvecklingsperspektivet särskilt
fram. I samverkan med äldrenämnden ska Leanlink bidra till att utveckla
äldreomsorgen. Leanlink ska följa utvecklingen inom äldreomsorgen och
anpassa verksamheten utifrån nya arbetssätt och ny teknik.
Uppdraget kan förlängas av äldrenämnden vid ett tillfälle med maximalt 1 år
och äldrenämnden ska skriftligen meddela Leanlink förlängning med 12
månaders varsel. En förlängning sker med oförändrade villkor.
2023-05-01 är det tänkt att nya modellen för Framtidens vård och omsorg i
hemmet träder i kraft. Den utförare som har helhetsansvar i geografiskt
område, får då också ansvar för somatisk hemsjukvård för personer i ordinärt
boende i området. Verksamhetsuppdraget till Leanlink, i dess nuvarande form,
behöver därför förlängas så att det gäller fram till att nya avtal och
verksamhetsuppdrag tar vid.
Ekonomiska konsekvenser
Vi verksamhetsuppdragets start var den årliga ersättningen 51 600 000 kr i
2019 års pris- och löneläge. Ersättningen utbetalas med 1/12 månatligen.
Ersättningen justeras årsvis med omsorgsprisindex (OPI). 2020 uppgick OPI
till 3 % och 2021 till 1,5 %. Detta ger år 2021 den årliga kostnaden om
53 945 220 kronor.
Finansiering sker inom ramen för äldrenämndens budget.
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Kommunala mål
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
Hemsjukvårdsuppdraget berör både kvinnor och män och vid insatsernas
utformning ska jämställdhetsperspektivet beaktas så att jämlik vård uppnås.
Uppföljning och utvärdering
På grund av pandemin har inte planerad uppföljning kunnat genomföras bl.a.
avseende patienters upplevda kvalitet. Svårigheter med system för
statistikuppföljning finns också. Verksamhetens manuellt hanterade statistik
visar att antal patienter hittills under 2021, till och med september, är ca 6 000
patienter och ca 42 000 besök har genomförts. Under åren 2020 och 2021 har
antalet patienter och besök minskat, men nu kan ses att behoven av
hemsjukvård och patientantal ökar igen. Hemsjukvården upplever också som
en trend, att brukare avsäger sig hemtjänst och att hemsjukvården får gå dit
istället och utföra insatser som tidigare delegerats till hemtjänsten och
genomförts i samband med hemtjänstinsatser.
Arbetet med att utveckla underlagen för uppföljning fortgår.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ärendet har medfört information enligt 19 § MBL och ägde rum 2021-12-05.

Social- och omsorgsförvaltningen
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