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Inrättande av hemtagningsteam
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 november 2018 § 248 uppdra
åt socialchef att ta fram fördjupat underlag för införande av hemtagningsteam och
process med förlängd utredningstid
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med underlag daterat
den 28 december 2018 rörande inrättande av hemtagningsteam.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet.

Förslag
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsen besluta att
hemtagningsteam införs från och med den 1 mars 2019, att enhetschef för
rehabiliteringsenheten får ledningsansvar över verksamheten, att legitimerad
personal i hemtagningsteamet ges behörighet att fatta tidsbegränsade
utredningsbeslut om korttidsplats och hemtjänstinsatser inom ramen för maximalt
14 dagar samt att utvärdering av hemtagningsteamet genomförs i samband med
årsskiftet 2020/2021.
Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
föreliggande förslag.
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Inrättande av ett hemtagningsteam
Bakgrund
Undertecknad fick nedan uppdrag på kommunstyrelsens sammanträde i november 2018.
uppdrag ges till Socialchef att ta fram ett fördjupat underlag om införande av
hemtagningsteam och process med förlängd utredningstid.
Ny Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i
kraft första januari 2018. Den nya lagen syftar till att främja utskrivning så snart som
möjligt efter att den enskilde är utskrivningsklar. Med utskrivningsklar avses att den
enskildes hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren utifrån yrkesansvar,
vetenskap och beprövad erfarenhet, bedömt att den enskilde inte behöver vård vid en enhet
inom den slutna vården. Numera gäller att det är tre kalenderdagar som kommunen har för
att förbereda hemtagning från slutenvård mot tidigare fem vardagar.
Den snabbare utskrivningsprocessen från slutenvård och allt fler äldre som behöver
verksamhetens viktiga insatser och risk för att det blir svårare att få utbildad personal, leder
till att arbetsprocesser behöver förändras. Detta för att den professionella personalen ska
göra rätt saker i rätt tid med god kvalitet för dem som verksamheten är till för. Därav
förslag att enskilda får komma he!n och prova sina förmågor med stöd av ett
hemtagningsteam.
I hemtagningsteamet ska sjuksköterskor, arbetsterapeut och rehabiliterings (rehab)
undersköterskor samt eventuellt fysioterapeut ingå. Teamet är tänkt att underlätta och
effektivisera hemtagningen från sjukhusen genom att använda sig av en process med
förlängd utredningstid. Den legitimerade personalen i teamet ska enligt förslaget få
behörighet att fatta tidsbegränsade utredningsbeslut ( 14 dagar) om korttidsplats och beslut
om hemtjänst. Personalen i teamet ska fungera som vårdkoordinatörer eftersom någon av
dem oftast är i tjänst (alltid dagtid/vardagar och vissa helger). Därefter skulle
biståndshandläggarna kopplas in och för att göra en fördjupad professionell bedömning av
den enskildes behov. Den enskilde personen får med ett sådant arbetssätt möjlighet att
återhämta sig efter sin sjukhusvistelse i hemmiljö eller på kommunens korttidsboende
under maximalt 14 dagar. Hemtagningsteamet har då kunnat göra en första bedömning av
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vilken insats den enskilde personen behöver framöver. Förslaget skulle även ge ett
tydligare flöde då hemtagningsteamet tar över det som idag kallas utskrivningsplanering.
Biståndshandläggarna samt samordnaren från primärvården har eller två veckor den
samordnade individuella planeringen (SIP) tillsammans med den enskilde och/eller
anhörig/närstående. Det blir tydligare för den enskilde och dennes eventuella
anhöriga/närstående att det först görs en enklare planering för att hen ska kunna komma
hem eller till en korttidsplats och först därefter görs en grundligare planering för tiden
framåt. En positiv effekt av ovan förslag borde bli att biståndshandläggarna skulle kunna få
avlastning genom minskat antal ärenden samtidigt som den legitimerade personalen som
tar de tillfälliga besluten inte får så mycket extra arbete, då de redan idag är med i
processen kring hemtagning.
Rehab undersköterskornas uppdrag är att fungera som en direkt insatt rehabiliteringsresms
för att den enskilde personen ska få träning så fort som möjligt. Rehab undersköterskornas
uppdrag är också att fungera som en resurs i rehabiliterande arbetssätt för att från bö1jan
strukturera upp stödet till den hemtagna personen.

Förslag
att ett hemtagningsteam införs från och med första mars 2019.
att enhetschef för rehabiliteringsenheten får ledningsansvar över verksamheten.
att legitimerad personal i hemtagningsteamet ges behörighet att fatta tidsbegränsade
utredningsbeslut om korttidsplats och hemtiänstinsatser, inom ramen för maximalt
14 dagar.
att utvärdering sker i samband med årsskiftet 2020/2021.

Marie-LoLtise Forsberg-Fransson
Socialchef/bitr. kommunchef

