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Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet – Stora brister 
inom medicinsk vård och behandling 
vid särskilt boende för äldre 

I en interpellation från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, ställs frågan: 
• På vilket sätt planerar Region Jönköpings län att arbeta med IVO:s rapport 

”Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för 
äldre”? 

Sammanfattning och svar  
Tillsynen avser den kommunala hälso- och sjukvården på Särskilda boende för 
äldre (SÄBO). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar tydliga brister 
i vården av patienter på SÄBO. Flertalet brister berör enbart den kommunala 
hälso- och sjukvården så som exempelvis brister kopplade till delegering av 
läkemedel. Region Jönköpings län ansvara för läkaruppdraget och nedan 
redovisas för hur vi i vår samverkan arbetar för att tillsammans säkerställa en god 
vård på SÄBO.  
 
Region Jönköpings län har sedan många år en välutvecklad samverkan med 
kommunerna i länet. Samverkan på SÄBO regleras i avtalet Medicinsk samverkan 
och läkaruppdrag mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i 
ordinärt och särskilt boende. Detta är ett ramavtal som togs fram under 2022 och 
gäller mellan år 2022-2026. Lokalt avtal mellan vårdcentralen med ansvar för 
boendet och aktuell kommun tecknas årligen och följs upp med 
kvalitetsindikatorer.   
 
För att ytterligare förbättra kvaliteten i vården har kraven på läkaransvaret ökats 
och förutsättningarna stärkts. Bland annat genom ökad ersättning till 
vårdcentralerna för arbetet på särskilda boende.  
 
Utveckling av vården i samverkan med kommunerna sker kontinuerligt bland 
annat i Bästa platsen att åldras. Som en del i planen att utveckla gemensamma 
lärandekoncept för medarbetare inom hälso- och sjukvården inom Region 
Jönköpings län och länets kommuner är teamutbildning i palliativ vård ett gott 
exempel. I utbildningen lyfts även vikten av brytpunktsamtal. Gemensam 
utbildning är en viktig motor till förbättringsarbete över både profession och 
organisation. 
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För att stärka kontinuitet är fast läkarkontakt för de boende en framgångsfaktor 
och ett krav. I samband med inflyttning finns framtagna rutiner för att erbjuda den 
äldre fast läkarkontakt, inflyttningssamtal med läkemedelsgenomgång, samtal om 
vårdens innehåll och eventuella vårdbegränsningar. Kommunerna utser fast 
vårdkontakt och fast omsorgskontakt.  Nationell punktmätning hösten 2021 visade 
att 98 procent av de boende på SÄBO i Jönköpings län hade en namngiven fast 
läkarkontakt och 95 procent har en fast vårdkontakt i kommunen. 
Fast läkarkontakt har samordningsansvar för läkemedelsbehandlingen och 
ansvarar för att aktuell läkemedelslista, med angiven indikation, finns tillgänglig 
för patient och sjuksköterska. 
 
För att kunna särskilja vården utförd av Region Jönköpings län på SÄBO pågår ett 
implementeringsarbete kring nya dokumentationsrutiner i journalsystemet. 
Genom att kunna särskilja målgruppen som bor på SÄBO skapas ytterligare 
förbättrade uppföljningsmöjligheter av kvaliteten i vården.   
 
 
 
Rachel De Basso 
Ordförande folkhälsa och sjukvård 
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