
Nytt från SKL
- på gång just nu



Positionspapper Funktionshinder

 SKL´s styrelse tar troligen detta i november

 Innehåll i stora drag:

Utgångspunkter

Vägledande principer

Tillgänglighet och delaktighet

Digital delaktighet och användbarhet

Folkhälsa och jämlik hälsa

Hälso- och sjukvård och tandvård

Individuella stöd

Utbildning och livslångt lärande

Arbete och egen försörjning

Kultur, idrott och fritid



AID – hur går det?

 Remisstiden gick ut i fredags kl.17.00. Så snart alla svar är sammanställda i en databas 

och en fil skapats kommer vi börja processa svaren. Första sittning med facken kring 

svaren i nästa vecka och reservtider veckan därpå. Mål om att ta beslut i mitten av 

december. Utskick av det nya i februari inkl informationsmaterial, webbsändning osv.



Personlig assistans och hälso-
sjukvårdsproblematik

SKL´s juristers tolkning av skiljelinjen hemsjukvård – sjukhusanknuten vård

Problematik: Kommuner får ej bedriva specialistsjukvård

 Primärvård: grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 

särskild kompetens

 Sjukhusanknuten vård som sker i hemmet – ej primärvård

 Hemsjukvård - den del av primärvården som utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i 

det vanliga bostadsbeståndet

 Primärvården är inte statisk utan utvecklas hela tiden



Ändrad praxis kring SFB-beslut kan leda till konflikt mellan landsting och 
kommuner, speciellt vid egenvård

Problematik: Försäkringskassan beviljar ej personlig assistans för egenvård

 Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och då 

omfattas åtgärden av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. – ej egenvård

 Närstående kan ha förvärvat så stor kunskap om en enskild patients behov att de i vissa 

fall kan klara av att utföra åtgärder som normalt kräver medicinskt utbildad personal och 

åtgärden kan då bedömas som egenvård

 När en person behöver hjälp med egenvård måste en ansökan göras och beslut fattas av 

ansvarig nämnd. Till beslut tagits ligger ansvaret kvar på hälso-sjukvården. 

 Grundläggande behov; personlig hygien, måltider, klä på och av, kommunicera. Det 5:e 

grundläggande är ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade (personkrets 3)

 Åtgärd som är bedömd som egenvård kan aldrig vara ett grundläggande behov 

enligt LSS, tolkar försäkringskassan?

 3 domar; 2009 RÅ, 2012 HFD, 2015 HFD. 



Vad kan/behöver göras?

Långsiktigt:

 Kontakta Anna Nergård (särskild utredare i arbetet med förändring av sjukvården.) för att 

påpeka/påverka rörande lagändringsmissen - pågående

 Kontakta Gunilla Malmborg (särskild utredare LSS-utredningen) för påverkansarbete i LSS-

utredningen - pågående

 Kontakta statssekreterare på Hälso-sjukvårdssidan och Socialtjänstsidan - pågående

 Skrivelse till regeringskansliet / lagändringar – pågående

Kortsiktigt:

 Att hitta en pragmatisk lösning och kostnadsfördelning tills ev. lagändring trätt i kraft – inhämtning och 

sammanställning av läget i landet är gjord.

 Att varje län sätter sig tillsammans med patienten/brukaren i fokus och försöker hitta gemensamma 

lösningar där båda huvudmännen tar ansvar. – SKL ska sprida exempel och checklista

 SKL tillsätta en arbetsgrupp bestående av kommunrepr och landstingsrepr för att arbeta fram förslag 

till lösning - pågående



Nationella brukarundersökningen

 Fler kommuner 86 

 Många stora företag gör totalundersökning

 Stort intresse för pilot personlig assistans



Hälsa

 Samla goda exempel

 Stora skillnader - ojämlikt

 Förebyggande arbete ihop med kommunal HSV

 Spridning 2018



Systematisk uppföljning

 Hur kan vi bli bättre

 De allra flesta jobbar inte med Systematisk uppföljning

 Verksamhetssystemen-.hur kommer de in?

 SU-pilot



Pågående utvecklingsarbeten i 
landet

 Delaktighet och brukarmedverkan; DMO vanligaste metoden

 Kompetens och verksamhetsutveckling

 Barn och ungas delaktighet och inflytande

 Arbete med komplexa ärendet

 Välfärdsteknik

 Arbete och studier

 Systematisk uppföljning, Individuell systematisk uppföljning


