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1. Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Årsskiftet 2012-2013 genomfördes i Jönköpings län överföringen av ansvar för hemsjukvård från 

landsting till kommuner (KomHem) med tillhörande skatteväxling. Intentionerna i arbetet med 

KomHem var att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela länet, att ha medborgaren i fokus 

samt att bilda team över organisationsgränserna. 

En kvalitativ uppföljning av KomHem genomfördes av Marie Ernsth-Bravell och presenterades 2014. 

Under 2016 gjordes en avtalsenlig uppföljning av volym- och kostnadsutveckling efter övergången. 

Enligt avtalet ska en ny kvalitativ uppföljning genomföras 2017. 

Sedan KomHem ser Jönköpings läns kommuner en ökning av kostnader och resursåtgång i sina vård- 

och omsorgsverksamheter, både gällande personal, medicintekniska hjälpmedel och 

sjukvårdsartiklar. Denna ökning upplevs vara större än vad som beräknades i arbetet med KomHem-

avtalet.  

Samma kostnadsutveckling finns i Regionen, speciellt i primärvården och geriatrik.  

Utredningen utförs under förutsättning att den gjorda skatteväxlingen gäller.  

2.2 Beställare 
Beställare av uppdraget att genomföra en fördjupad uppföljning är Primärkommunala 

samverkansorganet (PKS) Nämnden för folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län. 

2.3 Framtid 
Pågående arbeten;  

 samverkansprojektet Trygg och säker vård och omsorg,  

 Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområden inom Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård, 

 SKLs nya föreskrifter gällande bemanning på särskilt boende (2017) 

 ny lagstiftning för samverkan vid utskrivning från sluten vård (2018) 

En inventering av ytterligare beroenden bör göras inom uppdraget. 

3. Förutsättningar för en utredning 
Syftet med en fördjupad uppföljning är att ge en gemensam utgångspunkt för det framtida 

utvecklingsarbetet.  

Målen med arbetet är att ge svar på: 

 Om nuvarande arbetssätt och beslut om av vårdnivå främst baseras på individens behov eller 

på organisationernas förutsättningar. Kostnadsvolymsförändringar hos parterna ska belysas. 

 Hur har kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsartiklar utvecklats. 

 Inhämtning och analys av kostnader för: 

o Medicintekniska produkter 

o Kognitiva hjälpmedel 
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o Inkontinenshjälpmedel 

o Tyngdtäcken 

o Sårvårdsartiklar 

4. Tidsplan 
Arbetet startas maj 2017 och slutredovisas september 2017.  

5. Redovisning 
 Slutrapport med redovisning till beställare och Ledningsgruppen för samverkan Region och 

kommuner (Reko) 

Uppdraget ska genomföras i samverkan mellan region och kommuner i Jönköpings län och präglas av 

öppenhet och transparens. 

 

 


