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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
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1. Bakgrund  
Under 2019 har Västra Götalandsregionen beviljat FoU i Väst på Göteborgsregionen 
(GR) medel till studier som kan leda till kvalitets- och kapacitetsförbättringar. 
Studierna ska ha betydelse för patienter, brukare och vårdgivare samt gynna 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de kommuner som ingår i 
Göteborgsregionen med grund i hälso- och sjukvårdsavtalet. 2019 års medel skulle 
användas till tre delstudier. I denna rapport redovisar vi resultat från delar av den 
delstudie som rör omställningen till en mer nära vård ur ett kommunalt perspektiv. 
Delstudien utgör en förstudie eftersom den handlat om att undersöka hur 
omställningen till en nära vård kan studeras i kommunerna. Avsikten har också varit 
att ta fram ett kunskapsunderlag som kan utgöra ett stöd för GR-kommunerna i 
omställningen mot en mer nära vård och omsorg. 
 
Rapporten fokuserar särskilt på att beskriva vad som görs nationellt och regionalt i 
omställningen till en mer nära vård och hur omställningen kan följas upp i 
kommunerna i Göteborgsregionen. I rapporten redovisar vi resultatet för en mängd 
nyckeltal som kan illustrera hur vården och omsorgen i GR-kommunerna har 
förändrats de senaste tio åren. Särskilt fokus ligger på att följa utvecklingen i den 
kommunala hälso- och sjukvården.  
 
Flera chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns behov av 
bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala 
hälso- och sjukvården mot bakgrund av omställningen mot en mer nära vård. GR:s 
styrgrupp för social välfärd1 har särskilt efterlyst underlag för att kunna följa 
kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och sjukvården, men de har också 
pekat på behovet av att uppmärksamma personal- och kompetensförsörjning samt 
anhöriginsatser. När socialchefsnätverket samt nätverket för äldreomsorgs- och 
hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna träffades i en gemensam workshop i 
september 2019 rankades omställningen till en mer nära vård och omsorg, 
uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården samt utveckling av en 
kommungemensam strategi i hälso- och sjukvårdsfrågor som några av de mest 
prioriterade områdena för GR och kommunerna att arbeta vidare med. Den förstudie 
som redovisas i rapporten är ett försök att svara upp mot de identifierade behoven av 
bättre kunskapsunderlag om hur kommunerna påverkas av omställningen till en mer 
nära vård. 

Omställningen till en mer nära vård 
Tack vare utvecklingen av nya behandlingsmetoder lever befolkningen i Sverige 
längre och mår bättre. Dessutom har flera tidigare dödliga sjukdomar blivit kroniska 
tillstånd eller kan botas helt. Framstegen har förändrat invånarnas behov och skapat 
nya utmaningar. Många av de sköraste patienterna med komplexa hälsoproblem och 
svåra funktionsnedsättningar får idag delar av sin vård inom den kommunala hälso- 

 
1 Styrgruppen för social välfärd består av 15 ledamöter som är folkvalda i medlemskommunerna. De har 
det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete inom det sociala området.  
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och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även patienter med svårare 
hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus och själva ta stort ansvar 
för sin behandling genom egenvård. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av 
medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder också till att åtgärder för 
rehabilitering och habilitering i större utsträckning utförs i den kommunala hälso- 
och sjukvården.  
 
Organiseringen av hälso- och sjukvården har inte hållit jämna steg med denna 
förändring. Den är fortfarande utformad för att främst ta hand om akuta tillstånd. 
Därför pågår nu en omställning mot en mer nära vård (se exempelvis SOU 2020:19, 
SOU 2019:29 och SOU 2016:2). Någon tydlig definition av vad som menas med nära 
vård finns inte. I delbetänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 
2018:39, sidan 54) beskrivs nära vård som ”… ett sätt att tänka kring hur man 
organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares 
individuella behov, förutsättningar och preferenser så att hela hens livssituation kan 
beaktas”. Ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och 
förutsättningar framhålls ofta som kärnan i nära vård. Här betonas värdet av att se, 
involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Nära 
vård innebär också att i möjligaste mån flytta vården från sjukhus och i stället utföra 
den i öppna vårdformer och i hemmet. Det handlar om en förflyttning från ”… en 
reaktiv sjukhustung organisationsfokuserad vård till en proaktiv, relationsbaserad 
vård nära patienter och brukare” (SKR, 2020b, sidan 7). Att vården ska finnas nära 
kan också handla om hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. 
Förebyggande vård och egenvård lyfts också som viktiga delkomponenter i nära vård 
(SKL, 2019a).  
 
Ibland beskrivs nära vård som motsatsen till sluten vård. Ett sådant synsätt innebär i 
princip att alla vårdinsatser utom sluten vård kan definieras som nära vård. Det är 
också vanligt att prata om särskilda ”nära vårdinsatser” och med detta avse olika 
initiativ med syfte att uppnå samordnad, personcentrerad och proaktiv vård. 
Exempel på nära vårdinsatser kan vara mobil närvård, närsjukvårdsteam, 
äldremottagningar på vårdcentraler, prehospitala insatser som bedömningsbilar, 
omsorgskoordinatorer på akutmottagningar, strukturerade riskbedömningar och så 
kallade ”Kom-Hem-Team” i kommunal vård och omsorg (Västra Götalandsregionen, 
2019).  
 
Nära vård kan också beskrivas som en långsiktig förändringsprocess som redan 
pågått i många år. Sedan flera decennier minskar slutenvården i Sverige vilket i 
huvudsak beror på att vårdtiderna på sjukhus kortats. Om vi tar hänsyn till att 
befolkningen har ökat med drygt 1,2 miljoner (14,3 procent) så har patienter i sluten 
vård blivit 16 procent färre och vårdtiden 35 procent kortare sedan 1998 (SKR, 
2020b). Sedan 1998 har patienter i sluten vård blivit 16 procent färre och vårdtiden 
35 procent kortare samtidigt som befolkningen ökat med drygt 1,2 miljoner (14,3 
procent). Kortare vårdtider är en effekt av såväl bättre behandlingsmöjligheter och 
ökad folkhälsa, som effektiviseringsarbete och en aktiv politisk strategi med 
målsättningen att åstadkomma en förskjutning från sluten vård mot öppna 
vårdformer.  
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Omställningen till nära vård kan med andra ord både ses som en indirekt effekt av 
olika samhällsförändringar som pågått länge och en mer direkt effekt av specifika 
aktiviteter om sjösatts på nationell, regional och lokal nivå under senare år. Nära vård 
är ingen avgränsad reform med en tydlig början eller slut utan kan snarare ses som 
en förändringsprocess bestående av ett antal rörelser som tillsammans utgör 
riktningen för nära vård (SKR, 2020b). Det handlar om rörelser från sluten mot 
öppen vård, från reaktiv mot proaktiv vård, mot bästa effektiva omhändertagande 
nivå, mot bättre samverkan för en mer sammanhållen vård och omsorg, mot högre 
grad av personcentrering och medskapande i vård och omsorg, mot bättre psykisk 
hälsa i befolkningen, mot ökad tillgänglighet, mot mer av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser samt mot en mer jämlik vård och omsorg (SKR, 
2020b, sidan 13).  

Nära vård och omsorg 
Idag utförs drygt en fjärdedel av all hälso- och sjukvård i Sverige av kommunerna. 
Hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning ligger på drygt 26 procent av de totala utgifterna för hälso- och 
sjukvård i riket (SCB, 2019). De flesta kommuner ansvarar idag för hemsjukvård i 
såväl ordinärt som särskilt boende. En stor andel av insatserna som ges i 
hemsjukvården utförs på delegation eller ordination av omsorgspersonal anställda på 
särskilda boenden eller i hemtjänsten. Många patienter som är inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård har också insatser från socialtjänsten, exempelvis i form av 
hemtjänst. Utvecklingen mot en mer nära vård påverkar därför såväl den kommunala 
hälso- och sjukvården som omsorgen. I denna rapport väljer vi därför att 
fortsättningsvis använda begreppet nära vård och omsorg när vi beskriver hur 
kommunerna påverkas av omställningen. Det harmonierar även med SKR:s 
perspektiv som på senare tid även lyfter omsorgen i diskussioner om den nära vården 
på sin webbplats (SKL, 2019a).  

Förstudiens utgångspunkt 
En central utgångspunkt för förstudien var att det finns behov av att särskilt lyfta 
fram kommunernas perspektiv i omställningen till en nära vård och omsorg. Det 
finns farhågor om att omställningen till en mer nära vård innebär en övervältring av 
arbetsuppgifter från regionerna till kommunerna utan att de kompenseras för det (se 
till exempel svt.se, 2019). Våren 2019 undersökte VästKom genom en 
enkätundersökning utvecklingen av den kommunala hälso-och sjukvården under de 
senaste två åren i Västra Götalands län. Nästan 90 procent av kommunerna i länet 
uppgav att de upplever att det skett en förskjutning av ansvarsgränser från VGR:s 
specialistnivå till kommunal hemsjukvård och att ansvarsförskjutningen lett till 
ökade kompetensbehov i kommunerna inom exempelvis psykiatri, demens, diabetes 
och palliativ vård samt hantering av avancerad medicinteknisk utrustning. Över 80 
procent av kommunerna ansåg att ansvarsförskjutningen resulterat i ökade kostnader 
för kommunerna. Många beskrev att kommunerna tar hand om allt svårare sjuka 
patienter, ger fler insatser per patient och använder mer avancerad medicinteknisk 
utrustning nu än tidigare (VästKom, 2019). Genom förstudien ville vi undersöka om 
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denna bild stämmer och om det i så fall är möjligt att visa på en sådan utveckling 
genom att följa olika nyckeltal som rör den kommunala vården och omsorgen.  
Flera kommuner (se bland annat Göteborgsregionen, 2018 och Täby, 2018) har 
påtalat att kommunernas roll och ansvar inte avspeglas tillräckligt i beskrivningarna 
av hälso- och sjukvården och i en del av de nationella initiativ som har tagits för att 
utveckla en mer nära vård. Det gäller bland annat kompetensutvecklingssatsningar 
och strukturer för kunskapsstyrning.  
 
I regeringsuppdraget ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (2017:01) 
saknades initialt den kommunala hälso- och sjukvården. Den tillkom först senare i ett 
tilläggsdirektiv. Huvudmannagruppen2 med koppling till Rådet för styrning med 
kunskap3 har framfört att de vill att Socialstyrelsen ger mer stöd till kommunerna för 
att underlätta deras uppdrag att ge en vård och omsorg av god kvalitet. Som ett första 
led i det arbetet har Socialstyrelsen därför genomfört en förstudie för att analysera 
hur myndigheten bäst kan stärka stödet (Socialstyrelsen, 2019a). 
 
I överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten om 
att under 2019 vidareutveckla den nära vården var 2 406 miljoner kronor 
öronmärkta till regionerna, men inga medel tilldelades kommunerna. År 2019 utgick 
dessutom statsbidrag om totalt 3 360 miljoner kronor till utvecklade förutsättningar 
för vårdens medarbetare. Av dessa tilldelades regionerna drygt 96 procent och 
kommunerna knappt 3 procent (SKL, 2019b). I 2020 års överenskommelse om 
stimulansbidrag till regioner och kommuner för omställningen mot en mer nära vård 
har summan som går till kommunerna ökat till 500 miljoner kronor, vilket motsvarar 
8 procent av de totala stimulansbidragen (SKR, 2020b). Det är dock fortfarande en 
avsevärt mindre andel än den dryga fjärdedel av all hälso- och sjukvård som utförs av 
kommunerna.  
 
Under våren 2020 har kommunernas roll i vården och omsorgen fått större 
uppmärksamhet. Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som 
vård och omsorg står inför, inte minst i äldreomsorgen. I juni 2020 fattade därför 
regeringen beslut om det så kallade Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka 
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och 
befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller 
undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den 
tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller 
undersköterska under 2020 och 2021. Statsbidrag utgår till kommunerna för detta 
med 462 miljoner kronor för 2020.  

 

 
2 Gruppen består av förtroendevalda från kommuner och landsting och ska verka för en mer samlad och 
behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. 
3 I Rådet för styrning med kunskap ingår generaldirektörerna för nio myndigheter (E-hälsomyndigheten, 
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och 
omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). Rådet ska verka för att 
styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen och professionen, och att den är samordnad, 
effektiv och anpassad till deras behov. 



   

8 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

Sammanfattningsvis finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa 
omställningen till en mer nära vård och omsorg och vad den innebär för 
kommunerna. SKR (2020, sidan 16) har poängterat att om omställningens effekter 
inte beskrivs med fakta, och om regioner och kommuner inte gemensamt analyserar 
och drar slutsatser från dessa fakta, så kan diskussioner om kostnadsövervältningar 
och krav på kompensationer komma att dominera omställningsarbetet. Sådana 
diskussioner blir sällan konstruktiva eller patient- och brukarorienterade. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med förstudien var att ta reda på om omställningen till en mer nära vård 
innebär en övervältring av arbetsuppgifter från regionerna till kommunerna. 
 
Mer specifikt skulle förstudien besvara följande frågeställningar:  

 
1. Vilka aktiviteter pågår nationellt och regionalt kring uppföljning av kommunal 

hälso- och sjukvård samt omställningen mot en mer nära vård och omsorg ur ett 
kommunalt perspektiv? 

2. Vilken statistik och vilka nyckeltal är möjliga att ta fram för att synliggöra 
omställningen till en nära vård i kommunerna? Det kan exempelvis handla om 
hur kommunernas kostnader och organisering av vård och omsorg förändras, 
vilka patientgrupper man möter, personalens kompetensbehov, utveckling av 
mobila arbetssätt, behov av medicinskteknisk utrustning liksom förebyggande 
insatser.  

Genomförande 
Förstudien har genomförts av Theresa Larsen, analytiker på GR, FoU i Väst och 
projektledare för förstudien samt Maria Ljung, planeringsledare Hälso- och sjukvård 
på GR. Maria har i huvudsak skrivit kapitel två i denna rapport, medan Theresa 
skrivit övriga delar.  
 
En referensgrupp bestående av representanter från fyra GR-kommuner, VästKom 
samt VGR var knuten till arbetet (se bilaga 1). Referensgruppens roll har varit att 
utgöra ett kunskapsstöd och bollplank, bistå med att ta fram statistik och annan 
information samt delta i analysen av materialet. Gruppen har träffats vid fyra 
tillfällen under perioden september 2019 till juni 2020 och har däremellan haft flitig 
kontakt via mejl och telefon.  

Delsyfte 1 
För att uppfylla delsyfte 1 gjorde vi en sammanställning av aktiviteter som pågår 
nationellt och regionalt i Västra Götalands län kring uppföljning av kommunal hälso- 
och sjukvård samt omställningen mot en mer nära vård och omsorg ur ett 
kommunalt perspektiv. Informationen hämtade vi från regeringens och olika 
myndigheters och andra aktörers webbplatser, via nationella och regionala 
nyhetsbrev samt genom att delta i nationella och regionala nätverksträffar.  
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Beskrivningen omfattar i huvudsak aktiviteter som pågick hösten 2019 och början av 
2020. Vi gör inte anspråk på att ha gjort en fullständig kartläggning av allt som görs 
inom området, dels beroende på att det är svårt att avgränsa vad som är aktiviteter 
kopplade till nära vård, dels på grund av att det pågår så många aktiviteter hos så 
många olika aktörer att det är svårt att få en heltäckande överblick. Vår förhoppning 
är att vi trots det fått med de mest tongivande aktiviteterna och de som är av störst 
betydelse för GR:s medlemskommuner att känna till.  

Delsyfte 2 
För att uppfylla delsyfte 2 gjorde vi en kartläggning av vilken nationell och regional 
statistik som finns för att följa upp kommunal hälso- och sjukvård samt 
omställningen mot en mer nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Vi 
undersökte bland annat vilken information som finns tillgänglig i öppna jämförelser 
och annan statistik från Socialstyrelsen, i databasen Kolada samt hos SKR och SCB. I 
den mån det var möjligt sammanställdes uppgifter som bedömdes relevanta för åren 
2009–2019 på kommunnivå – ibland för samtliga kommuner i Västra Götalands län, 
ibland enbart för GR:s medlemskommuner. En viktig del i arbetet var att undersöka i 
vilken utsträckning som befintlig statistik och nyckeltal kan användas för att beskriva 
omställningen till en mer nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv och vad 
som saknas för att kunna göra denna typ av uppföljning. 

 
I referensgruppen diskuterade vi vilka andra nyckeltal och uppgifter som finns 
tillgängliga i kommunerna eller i VGR och som skulle vara intressanta att 
sammanställa för att kunna följa den kommunala hälso- och sjukvårdens utveckling 
samt omställningen till en mer nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. 
Tillsammans med referensgruppen enades vi om att försöka sammanställa följande 
uppgifter för GR-kommunerna under åren 2009–2019: 

 
• Kostnader för kommunal hälso- och sjukvård  

• Antal timmar som utförs i socialtjänsten enligt hälso- och sjukvårdslagen 

• Antal delegationer/ordinationer samt vad som delegeras/ordineras, 

• Kostnader för delegationer och ordinationer 

• Hjälpmedel som förskrivs i kommunerna (vilka hjälpmedel och kostnader) 

• Antal årsarbetare anställda inom kommunal hälso- och sjukvård fördelat på 
yrkesgrupper 

• Medicinteknisk utrustning som förskrivs inom Västra Götalands län 
(respiratorer, syrgaskoncentratorer, nutritionspumpar, sängar, 
antidecubitusmadrasser4 och personlyftar) 

 

 
4 Tryckavlastande madrasser 
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Svårt att följa upp effekter av nära vård 
Under studiens gång har vi blivit medvetna om en rad utmaningar med att följa upp 
kommunal hälso- och sjukvård och omställningen till en nära vård och omsorg ur ett 
kommunalt perspektiv. Flera av de svårigheter som vi stött på i vårt arbete har också 
uppmärksammats på nationell nivå. I nedanstående avsnitt redogör vi för några av 
dessa utmaningar och hur de har påverkat vårt arbete och studiens resultat. I 
rapportens resultatavsnitt fördjupar vi diskussionen ytterligare kring utmaningarna 
med att följa upp den kommunala hälso- och sjukvården och omställningen till en 
nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. 
 
Ett problem är att det till viss del saknas relevant data för att kunna följa den 
kommunala hälso-och sjukvårdens utveckling och omställningen till en nära vård och 
omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Socialstyrelsen (2019, sidan 36) påpekar att de 
har ”… en övergripande bild av den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. 
Men det finns kunskapsluckor. En del kunskap kan hämtas genom sambearbetning 
av befintliga register. Men i vissa fall behövs nya data”. Ett exempel på detta är att det 
inte görs några nationella patientenkäter eller andra uppföljningar av patienters 
upplevelser och erfarenheter av kommunal hälso- och sjukvård. Ett annat är att det 
saknas heltäckande och tillförlitlig statistik över vilka insatser som ges i kommunal 
hälso- och sjukvård.  
 
Ytterligare ett problem är att den data som faktiskt finns ofta är svår att få tillgång 
till. Socialstyrelsen (2019, sidan 39) skriver att ”… det finns statistik som 
kommunerna skulle kunna använda för sina analyser men som inte är så lätt att hitta 
och använda. Det gäller både statistik som Socialstyrelsen tar fram och annan 
statistik, t.ex. från kvalitetsregister. Ibland fordras särskilda körningar för att få fram 
önskade uppgifter”. 
 
Ett annat problem med att följa upp effekterna av nära vård är att det saknas en 
tydlig definition av vad nära vård är. Detta har uppmärksammats av SKR (2020b) i 
deras arbete med att utveckla former för att systematiskt och gemensamt följa 
förflyttningen mot det som kännetecknar nära vård. Deras ambition var att med 
utgångspunkt i målen med nära vård identifiera vilka bakomliggande faktorer som 
skapar förutsättningar för att uppnå ett gott resultat och därefter fastställa mått för 
sådant som påverkar resultaten för de olika målområdena. Det visades sig dock att 
målen var för allmänt och vagt formulerade för att detta skulle vara möjligt. I 
rapporten konstateras att ” … det finns små möjligheter att på nationell nivå följa 
patient- och brukarströmmar över huvudmannagränserna och att belysa vår 
befolknings samlade konsumtion av hälso- och sjukvård och omsorg (sidan 16). 
Författarna gör dessutom följande reflektion kring resultatet av sitt arbete: 

 
”Den spontana känslan är att det vi kommit fram till är väl konventionellt och lika 
sjukhustungt som den hälso- och sjukvård som vi avser att beskriva rörelser från. 
Indikatorer som fångar omställningens effekter för den vård och omsorg som 
kommunerna ansvarar för är alldeles för få. De organisatoriska och 
produktionsinriktade perspektiven på omställningen, inifrån och ut, är dessutom 
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starkt överrepresenterade i förhållande till individ-, patient- och 
konsumtionsperspektiven och som ger en belysning utifrån och in … Trenderna för 
många av måtten följer dock i många fall en trend som pågått under decennier. Det 
gör det svårt att se om förändringarna i utfall kan kopplas till insatser som görs för att 
stödja omställningen” (SKR, 2020b, sidan 15). 

Läsanvisning 
I det här kapitlet har vi redogjort för förstudiens bakgrund, utgångspunkter och 
genomförande samt preciserat dess syfte och frågeställningar. Vi har också resonerat 
kring innebörden av omställningen till en mer nära vård och omsorg.  
 
I rapportens följande två kapitel redovisar vi studiens resultat. I det första av dem, 
kapitel 2, beskriver vi vad som pågår nationellt och regionalt kring uppföljning av 
kommunal hälso- och sjukvård samt omställningen mot en mer nära vård och omsorg 
ur ett kommunalt perspektiv. I det andra resultatkapitlet, kapitel 3, redovisar vi 
statistik och nyckeltal som kan synliggöra omställningen till en nära vård och omsorg 
i kommunerna. Vi beskriver både vilken statistik och vilka nyckeltal som finns 
tillgängliga idag, men pekar även på behov av att ta fram nya data. Resultatkapitlen 
är fristående från varandra och det går bra att bara ta del av ett av dem beroende på 
vad man som läsare är intresserad av.  

 
Rapporten avslutas med ett kapitel där studiens resultat sammanfattas i ett antal 
slutsatser. Vi ger också förslag på hur man kan arbeta vidare med att följa upp 
omställningen till en mer nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv.  
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2. Nationella och regionala initiativ 
kring omställningen till en mer 
nära vård och omsorg 
I det här kapitlet beskriver vi nationella och regionala initiativ i Västra Götalands län 
kring uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård samt omställningen mot en mer 
nära vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Sammanställningen fokuserar på 
aktiviteter som pågick under hösten 2019 och början av 2020. 

Nationella utredningar 
På uppdrag av regeringen pågår just nu flera nationella utredningar som har 
betydelse för den kommunala vården och omsorgens framtid. Nedan beskrivs 
innehållet i de som vi har bedömt vara mest relevanta och viktiga att känna till. 

Samordnad utveckling för en god och nära vård  
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) ska stödja 
regionerna, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en 
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 
primärvården (Dir. 2017:24). I september 2017 fick utredningen ett tilläggsdirektiv 
om att också analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten 
vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser 
en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få. Enligt 
tilläggsdirektivet skulle utredningen även utreda och lämna förslag på hur samverkan 
mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan 
underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut (Dir. 2017:97). 
2018 utvidgades utredningens uppdrag till att även omfatta förutsättningarna för att 
samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och 
överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en 
övergripande vårdplan (Dir 2018:90). 2019 utvidgades utredningens uppdrag till att 
också utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och 
ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa (Dir. 2019:49).  
 
Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har till och 
med maj 2020 resulterat i tre delbetänkanden (SOU 2017:53, SOU 2018:39 och SOU 
2019:29) och ett huvudbetänkande (SOU 2020:19) till regeringen. I januari 2021 
överlämnas det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga 
insatser vid psykisk ohälsa. 

Socialtjänstutredningen 
Utredningen har gjort en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 
uppgifter (Dir. 2017:39, Dir. 2018:69, Dir. 2020:46). I uppdraget ingick att föreslå 
åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker 
socialtjänst. Utredningen leddes av regerings särskilda utredare Margaretha 

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
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Winberg. Utredningen har lämnat ett delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till 
en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Uppdraget slutredovisades den 26 
augusti 2020 (SOU 2020:47). 

Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
Utredningen har i uppdrag att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre (Dir. 2019:77). Syftet är att göra det möjligt att 
rekrytera och behålla personal, såväl män som kvinnor. Utredningen ska förmedla 
goda exempel, bland annat inom välfärdsteknik. Utredningen leds av regerings 
särskilda utredare Göran Johnsson. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. 

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning  
En särskild utredare har utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik 
vård (SOU 2017:48) stöttat utformandet av ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker 
varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska 
användas i varje patientmöte (Dir 2018:95). I dagsläget omfattar kunskapsstyrningen 
landsting och regioner, men målet är att hitta former för arbete med kommunerna 
också.  
 
I november 2019 kom ett tilläggsdirektiv där uppdraget ändrades. Det var inte längre 
ändamålsenligt att stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård. Utredaren ska istället fokusera på hur staten kan agera mer 
sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och 
sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården (Dir. 2019:78).  
 
Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Lena Hellberg. Uppdraget 
slutredovisades i juni 2020 (SOU 2020:36). Utredningen lämnar ett flertal förslag, 
bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god 
hälso- och sjukvård. 

Personuppgiftshanteringen i SoL och HSL 
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering 
inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår även 
funktionshinder och äldreomsorg (Dir. 2019:37). Utredningen leds av regeringens 
särskilda utredare Sören Öman. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. 
Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till 
patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas 
senast den 17 januari 2021. 

Välfärdsteknik i äldreomsorgen  
Utredningens slutbetänkande presenterades i mars 2020 (SOU 2020:14). 
Utredningen skulle se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet 
av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet 

http://www.sou.gov.se/utredningen-nationell-samordnare-for-kompetensforsorjning-inom-vard-och-omsorg-om-aldre/
http://www.sou.gov.se/utredningen-nationell-samordnare-for-kompetensforsorjning-inom-vard-och-omsorg-om-aldre/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/10/S-2018-12-dir-2018-95.pdf
https://www.regeringen.se/49f1df/contentassets/6a839d1ede3a407a8ad71fd00ab15e93/oversyn-av-vissa-fragor-som-ror-personuppgiftshantering-i-socialtjanst-och-halso-och-sjukvardsverksamhet-dir2019_37.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/10/S-2018-11-dir-2018-82.pdf
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för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten (Dir 2018:82). 
Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av 
personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt 
stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade 
förutsättningar för personal. Syftet är att förbättra förutsättningarna för 
verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen 
i att använda välfärdsteknik. Utredningen leddes av regeringens särskilda utredare 
Peter Larsson. 

Utvecklingsarbeten som Socialstyrelsen ansvarar för 
Socialstyrelsen ansvarar för flera utvecklingsarbeten, bland annat på uppdrag från 
regeringen, som har betydelse för den kommunala vården och omsorgens framtid. 
Nedan beskrivs innehållet i de som vi har bedömt vara mest relevanta och viktiga för 
kommunerna att känna till. 

Uppföljning av primärvård och omställningen till en god och  
nära vård 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av 
omställningen till en nära vård med fokus på primärvården. Uppdraget sträcker sig 
fram till år 2022 och består av tre delar:  

 
1) Undersöka möjligheterna för nationell insamling av registeruppgifter från 

primärvården.  

2) Undersöka möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från 
regioner och kommuner i syfte att följa omställningen samt att ge förslag på 
indikatorer anpassade för att kunna följa omställningen. 

3) Utveckla uppföljning och stöd till landstingens och kommunernas 
omställningsarbete till en mer nära vård med fokus på primärvården. 

 
Deluppdrag 2 har redovisats i rapporten Uppföljning av omställningen till en nära 
vård (Socialstyrelsen, 2019d). I utredningen dras slutsatsen att det inte på ett 
tillfredsställande sätt går att följa patientgruppers samlade vårdkonsumtion eller 
vårdförlopp. Svårigheterna är särskilt stora i regioner där andelen privata utförare 
inom primärvården är hög. Inom ramen för deluppdrag 2 har Socialstyrelsen tagit 
fram förslag på indikatorer för att följa omställningen till en mer nära vård 
(Socialstyrelsen, 2020d). Fokus i rapporten ligger på indikatorer som rör den del av 
primärvården som regionerna finansierar. Socialstyrelsen påpekar att indikatorer 
som rör den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas, men att relevanta 
data idag är svåra att få fram.  
  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/starkt-uppfoljning-av-primarvarden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/starkt-uppfoljning-av-primarvarden/
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Uppdrag om kommunal hälso- och sjukvård 
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stärka stödet till den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården. Stödet, som ska anpassas till kommunernas 
behov, ska omfatta både kunskap som behövs för att utveckla vården på systemnivå 
och kunskap som behövs för att säkerställa en god kvalitet i möten med patienten. 
Åtgärdsplanen innehåller sju utvecklingsområden (Socialstyrelsen, 2020e): 

 
1. Beskrivning av de regler som styr den kommunala hälso- och 
sjukvården  
Regelverket som styr hälso- och sjukvård och socialtjänst är komplicerat och 
Socialstyrelsen har därför inlett ett arbete med att ta fram ett målgruppsanpassat 
meddelandeblad för att underlätta för dem som ska tillämpa bestämmelserna. Syftet 
är att ge kommunerna en bättre överblick över regelverket och bättre förutsättningar 
att bedriva sin verksamhet. Planen är att meddelandebladet publiceras hösten 2020.  
 
2. Stöd till samverkan  
En förstudie har genomförts för att analysera hur Socialstyrelsen skulle kunna samla 
kunskap om olika former för samverkan mellan kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård och andra vård- och omsorgsaktörer. Förstudien har resulterat i flera 
projektidéer att analysera vidare och under våren 2020 skulle dessa stämmas av med 
intressenter och målgrupper.  

 
3. Synliggöra kommunal hälso- och sjukvård i beskrivningarna av  
hälso- och sjukvården  
Den kommunala hälso- och sjukvården behöver integreras bättre i hälso- och 
sjukvårdssystemet och ett sätt att åstadkomma det är att öka kunskapen om den 
hälso- och sjukvård som ges i kommunerna. Utvecklingsarbete planeras i form av 
sambearbetningar av nationella register och användning av det utökade kommunala 
hälso- och sjukvårdsregistret.  
 
4. Stöd till att utveckla mål och nyckeltal för en god kommunal  
hälso- och sjukvård  
I omställningen till god och nära vård är det angeläget att hälso- och 
sjukvårdsfrågorna uppmärksammas mer på politisk nivå och på den övergripande 
förvaltningsnivån i kommunerna Ett arbete har inletts genom stöd från EU-
kommissionen inom programmet ”Structural Reform Support Services (SRSS)”. 
Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från Socialstyrelsen, SKR och 
Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) och pågå till hösten 2021.  
 
5. Stöd för kunskapsbaserad omvårdnad, prevention, rehabilitering  
och habilitering  
En förstudie har genomförts med syfte att identifiera målgrupper samt vilket behov 
de har av stöd om kunskapsbaserad rehabilitering. Planen är att ta fram ett 
kunskapsstöd under 2020.  
 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-17.pdf
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6. Stöd till vård vid diagnoser där det finns nationella riktlinjer  
Under 2019 har en kartläggning genomförts för att få mer kunskap om hur 
rekommendationer i de nationella riktlinjerna kan bli mer tillgängliga för kommunal 
hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt från förstudien kommer stöd till 
kommunerna börja utvecklas under 2020.  
 
7. Stöd till kompetensutveckling  
En webbutbildning har påbörjats för att stödja kommunernas arbete med uppföljning 
och förbättringsarbeten genom användning av koder för vårdåtgärder (KVÅ) och 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Socialstyrelsen 
har inom ramen för andra regeringsuppdrag tagit fram utbildningar och material 
med relevans för kommunerna, till exempel bemötande i hälso- och sjukvården, 
fallprevention och hälsosamma levnadsvanor för äldre samt stöd till goda 
levnadsvanor för personer i LSS-boenden. 

Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella 
demensstrategin 
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utveckla och sprida en modell 
riktad till kommuner och regioner för ett standardiserat insatsförlopp efter 
diagnosticering av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2019f). I uppdraget ingår att 
följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella 
strategin för demenssjukdom. I arbetet ska perspektiven jämlik och jämställd hälsa 
särskilt beaktas. Hela uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 juni 
2022. 

Uppdrag om återinläggningar på sjukhus 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka omfattningen av 
återinläggningar av multisjuka och sköra äldre och hur det hanteras i olika regioner. I 
uppdraget ingår att se över vilka diagnoser det är som återkommer bland dem som 
återinläggs samt att analysera om det finns behov av ytterligare insatser i kommuner 
och regioner för att förebygga återinläggningar. Socialstyrelsen ska också undersöka 
hur uppföljningen av vård och omsorg sker efter att de äldre har kommit åter till sitt 
boende. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 
september 2020 (Regeringskansliet, 2020a). 

Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå 
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer 
att finansiera kostnaden för den tid som den anställde är frånvarande på grund av 
studier under 2020 och 2021. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela medlen till 
kommunerna (Regeringskansliet, 2020b).  

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-6.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-6.pdf
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärdering av 
lagändringen kring samverkan vid in- och utskrivning 
Myndigheten för Vårdanalys har haft i uppdrag att följa upp och utvärdera resultatet 
av lagändringen gällande samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården. En 
delrapport publicerades i december 2018 och slutrapporten i april 2020. 
Myndigheten konstaterar att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018. De 
anser också att samverkan har förbättrats mellan olika verksamheter inom 
kommuner och regioner. I rapporten drar de slutsatsen att lagen har lett till en ökad 
administration och arbetsbelastning i kommunerna och i den regionfinansierade 
primärvården. Det konstateras också att lagen uppges ha lett till ökade kostnader i 
kommuner och i regionens primärvård, men det är svårt att dra slutsatser om 
utvecklingen nationellt. De poängterar även att utskrivningsprocessen behöver 
utvecklas ytterligare, och att det behövs mer kunskap om hur lagen påverkar vård- 
och omsorgskvaliteten för patienter och brukare (Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, 2020). 

Uppdrag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
ansvarar för 
SKR arbetar på många sätt med omställningen till en nära vård. Organisationens roll 
är bland annat att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för 
nära vård (SKR, 2020a). Nedan beskrivs innehållet i de uppdrag som vi har bedömt 
vara mest relevanta och viktiga att känna till ur ett kommunalt perspektiv. 

Överenskommelse mellan regeringen och SKR om nära vård och 
vårdens medarbetare  
Regeringen och SKR har under 2020 ingått ett antal överenskommelser på centrala 
områden som ska bidra till att nå olika hälso- och sjukvårdspolitiska mål. Det gäller 
exempelvis omställningen till en god och nära vård, förbättrad tillgänglighet genom 
kortare väntetider, stärkt kompetensförsörjning och insatser för att möta den ökade 
psykiska ohälsan. 

 
Överenskommelsen om en god och nära vård 2020 är en sammanslagning av de 
tidigare överenskommelserna God och nära vård – en omställning av hälso- och 
sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i 
barnhälsovården m.m. och En investering för utvecklade förutsättningar för 
vårdens medarbetare.  
 
Överenskommelsen om nära vård 2020 omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av 
dessa är 5 568,5 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna och 
500 miljoner kronor till kommunerna. 
 
Överenskommelsens övergripande områden är:  

• Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården  
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• Ökad tillgänglighet i barnhälsovården  
• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025  

 
Medlen får användas inom en rad områden för att stärka nya, redan pågående 
satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.  

Uppföljning och utvärdering av nära vård 
SKR har gett Leading Healthcare5 i uppdrag att genom ett antal konkreta fallstudier 
illustrera den förändring som nära vård kan innebära, och på så sätt även inventera 
behovet av nya data som kan fånga resultaten av omställningen och bygga ny 
kunskap. Det sker i samverkan med regioner och kommuner baserat på faktiska 
utmaningar och de aktuella satsningar som pågår (Leading Health Care, 2020). 

 
På kommuners och regioners initiativ har det kommit önskemål om att försöka hitta 
och definiera möjliga gemensamma uppföljningsmått och indikatorer för 
omställningen till en mer nära vård. Resultatet från en första inventering av befintliga 
mått och indikatorer presenterades i januari 2020 (SKR, 2020b). I rapporten 
konstateras att befintliga indikatorer som fångar omställningens effekter för den vård 
och omsorg som kommunerna ansvarar för är alldeles för få. De organisatoriska och 
produktionsinriktade perspektiven på omställningen är dessutom starkt 
överrepresenterade i förhållande till patientperspektiven.  

Samverkan vid in- och utskrivning på sjukhus 
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från 
slutenvård till öppen vård och omsorg (SKL, 2018). Den nya lagen ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen. Sedan den 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin 
av den nya lagstiftningen. SKR har på uppdrag av regeringen genomfört övergripande 
utvecklingsinsatser för implementering av lagen och ska även fortsättningsvis ge 
regionalt stöd till dialog och införande av nya rutiner och arbetssätt (SKR, 2020c). 
 
SKR har under 2019 genomfört dialogmöten och workshops med cirka 600 
medarbetare i kommuner och regioner för att undersöka svårigheter och 
framgångsfaktorer för vård och omsorg i hemmet (SKR, 2019). SKR har också tagit 
fram en skrift som stöd till kommuner som vill börja eller vidareutveckla arbetet med 
så kallad Trygg hemgång, ett arbetssätt för att stödja personer som kommit hem från 
sjukhus (SKL, 2017). SKR har även tagit fram en skrift med konkreta råd om hur 
olika aktörer kan samverka när svåra frågor uppstår kring utskrivning – till exempel 
vid komplexa ärenden eller vid utskrivning från psykiatrisk vård (SKL, 2019c).  
 
SKR ansvarar för nationell uppföljning av utskrivningsprocessen och följer 
månadsvis upp antalet utskrivningsklara dagar. Resultatet redovisas på webbplatsen 
Väntetider i Vården där resultat redovisas per län och kommun samt för Sverige 

 
5 Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälsa, vård och 
omsorg (www.leadinghealthcare.se). 
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totalt. SKR har tagit fram en rapport om kommunernas och regionernas införande av 
lagen. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till 
hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas (SKL, 2018). Under år 2020 kommer 
SKR att samordna en gemensam uppföljning av patienters erfarenheter och 
upplevelser av utskrivningsprocessen (SKR, 2020d). 

Utvecklingsarbete som drivs av Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen arbetar på många sätt med omställningen till en mer nära 
vård och har tagit fram en särskild handlingsplan (Västra Götalandsregionen 2017 
samt 2018a och b). De delar in sitt utvecklingsarbete i tre program (Västra 
Götalandsregionen, 2020a): 

 
1. Utveckla vård i hemmet. Det ska bli möjligt för fler patienter med komplexa 

vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.  
Ett flertal pilotprojekt pågår i länet.  

2. Utveckla en samordningsfunktion för de mest komplext sjuka.  
En modell ska tas fram och testas. En samordningsfunktion är ett organiserat 
samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad 
sjukhusvård, inte en ny vårdnivå.  

3. Stärka hälso- och sjukvårdens bas. En regional strategi ska tas fram för att 
forma ett starkare och tydligare regionalt primärvårdsuppdrag i linje med det 
nationella uppdraget. Som en del i det utreder Västra Götalandsregionen hur 
uppdrag och finansiering kan föras över från akutsjukhusen till primärvården och 
annan nära vård. Vidare tas förslag fram för ett aktivare hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete. 

 
Västra Götalandsregionen driver sedan flera år tillbaka en rad satsningar som man 
definierar som insatser inom nära vård. Nedan beskriver vi innehållet i några av dem 
som framförallt riktar sig till äldre patienter och som har beröringspunkter med 
kommunernas vård och omsorg (Västra Götalandsregionen, 2019).  

Mobil närvård 
Syftet med mobil närvård är att förbättra kvaliteten i hemsjukvården för vuxna med 
komplexa vård- och omsorgsbehov, genom förstärkt och förbättrad läkarmedverkan, 
samt teambaserad, proaktiv och personcentrerad vård. Ett sekundärt syfte är att 
minska undvikbara akutmottagningsbesök och slutenvård. Mobil närvård startades 
som projekt under den så kallade äldresatsningen6 och kallades då för 
Skaraborgsmodellen. Modellen har utvecklats och breddinförts i hela Västra 
Götalandsregionen och ingår nu i ordinarie verksamhet (Västra Götalandsregionen, 
2020b). 

 
 

6 Äldresatsningen pågick mellan år 2011 till 2014 och syftade till att alla ska kunna åldras med trygghet 
och självbestämmande, med tillgång till en god vård och omsorg. För att uppnå detta satsade regeringen 
4,3 miljarder kronor under perioden för att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan landets 
landsting och kommuner (Regeringskansliet, 2020c). 
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Utvärderingen av mobila närsjukvårdsteam i Västra Götalands län visar att andelen 
besök på akutmottagningar liksom slutenvårdstillfällen och oplanerade 
återinskrivningar på sjukhus minskade med ungefär 20 procent för patienter 
inskrivna i mobila hemsjukvårdsteam förstärkta med mobil hemsjukvårdsläkare och 
med ungefär 50 procent för patienter inskrivna i mobila närsjukvårdsteam (Norén 
och Segerberg, 2019). Utvärderingen visar också att satsningen på mobil närvård kan 
leda till att fler vårdinsatser behöver utföras av sjuksköterskor inom den kommunala 
hemsjukvården, åtminstone i perioder och särskilt när medicinska vårdplaner ska 
etableras i samverkan kring en patient. Samtidigt konstateras att mobil närvård 
förbättrar samarbetet mellan kommun och region väsentligt. Kommunens 
sjuksköterskor lägger mindre tid på att hantera fel och brister utifrån ofullständiga 
vårdplaner och på informationssökande kring läkemedel. De ägnar också mindre tid 
åt att få tag på ansvarig läkare.  

Omsorgskoordinatorer på akutmottagningarna för patienter  
75 år och äldre 

Omsorgskoordinatorernas främsta arbetsuppgift är att i samarbete med 
patientansvarig sjuksköterska och läkare på akutmottagningen identifiera patienter 
som inte är i behov av att läggas in i slutenvården utan som kan återgå till hemmet 
samma dag alternativt inom 24 timmar. Omsorgskoordinatorerna möjliggör för 
patienterna att kunna återvända till hemmet på ett tryggt sätt genom kontakter med 
kommunal vård och omsorg samt vårdcentral. Omsorgskoordinatorerna kan även 
hjälpa patienten med att starta upp biståndsinsatser från kommunen. 
Omsorgskoordinatorer stöttades av introduktionsfinansiering från VGR 2015 till 
2017 och ingår nu i ordinarie verksamhet (Västra Götalandsregionen, 2019). 

Skörhetsscreening av patienter 75 år och äldre på akutmottagning 
Skörhetsscreening är en rutin med syftet att förtydliga och optimera 
omhändertagandet av patienter som söker på akutmottagning och som efter 
screening definieras som skör äldre. Om patienten bedöms som skör äldre ska 
innehållet i denna rutin användas för att prioritera och värdera de olika behoven 
samt agera därefter. Skörhetsscreeningen infördes på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Mölndal för cirka tio år sedan och skulle då ingå som en del i 
omsorgkoordinatorernas uppdrag. 2019 gjordes en omstart på nästan alla somatiska 
akutmottagningar i regionen vad gäller skörhetsscreening och insatsen planeras vara 
helt införd 2020 (Västra Götalandsregionen, 2019). 

Omhändertagande av sköra patienter 75 år och äldre på 
vårdavdelning  
Omhändertagande av sköra patienter 75 år och äldre på vårdavdelning är en rutin 
som syftar till att förtydliga och optimera vård och omvårdnad av patienter som efter 
screening på akutmottagning eller vårdavdelning bedöms som sköra äldre. Vård av 
en patient som definieras som skör äldre ska präglas av god omvårdnad, tidig 
aktivering och mobilisering, helhetssyn och ett personcentrerat arbetssätt. Det ger 
sköra äldre patienter större förutsättningar att tillfriskna snabbare och förväntas 
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minska risken att drabbas av komplikationer under vårdtiden. Rutinen infördes 
delvis på flera sjukhus under äldresatsningen. Det har gjorts en omstart av insatsen 
under 2019, i första hand på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Västra 
Götalandsregionen, 2019). 

Samverkande sjukvård 
Samverkande sjukvård innebär samverkan mellan region och kommun på 
sjuksköterskenivå. Samverkande sjukvård finns än så länge i delar av Bohuslän och 
Dalsland. Insatsen riktar sig till patienter i alla åldrar. 72 procent av patienterna har 
hittills (till och med 2019) varit över 65 år. 

 
Satsningen omfattar tre delar:  

1. 1177-uppdrag innebär att sjuksköterskor på 1177 har möjlighet att be en 
sjuksköterska från ambulans eller den kommunala hälso- och sjukvården om 
hjälp med bedömning och åtgärd i hemmet om patienten bedöms ha svårt att ta 
sig till en vård- eller jourcentral.  

2. IVPA-uppdraget (I Väntan På Ambulans) innebär att Samverkande sjukvård har 
utbildat sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården i akut 
omhändertagande och försett dem med den utrustning som behövs för att ta 
hand om patienten.  

3. Assistansuppdrag innebär att sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna 
i regionen och kommunerna kan be varandra om hjälp vid bedömningar, 
arbetsanhopningar eller där ett par extra händer behövs. Personal inom 
hemtjänst kan också be sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och 
sjukvården om hjälp för bedömning och åtgärd hos patienten. (Västra 
Götalandsregionen, 2019). 

Äldrevårdcentraler, äldremottagningar och äldreteam 
Syftet med dessa verksamheter är i första hand att förbättra vårdkvalitet och 
samverkan i vårdkedjan kring äldre patienter, vanligtvis för personer 70 eller 75 år 
och äldre. I verksamheterna finns ofta läkare med specialistkompetens i geriatrik 
samt äldresjuksköterskor som fungerar som samordnare med patientens samtliga 
behov av prevention, riskbedömning, vård och omsorg i fokus. En äldrevårdscentral 
startade på en privat vårdcentral i regionen under den statliga äldresatsningen och 
fortlever. Olika typer av äldremottagningar och äldreteam har startats upp i och med 
den nya lagstiftningen om samverkan vid in- och utskrivning 2018. Vårdcentralerna 
har fått regionalt stöd för utökad sjuksköterskeresurs, men det finns ännu inga 
regionala satsningar riktade för att starta särskilda mottagningar för äldre (Västra 
Götalandsregionen, 2019). 

Direktinläggning 
Direktinläggning innebär att patienten kan passera akuten och direkt läggas in på 
vårdavdelning. Det är rutin för ”hjärtlarmspatienter” och patienter med stroke eller 
misstänkt höftfraktur efter kontakt med ansvariga läkare. Dessutom kan 
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primärvårdens läkare eller närsjukvårdsteamens läkare lägga in vissa multisjuka 
äldre patienter direkt på medicin- eller geriatrikavdelning efter kontakt med ansvarig 
läkare. Direktinläggning kan också ske efter sjuksköterskebedömning på 
akutmottagning. Direktinläggning för multisjuka äldre startade som ett antal lokala 
projekt under äldresatsningen och finns som rutin på de flesta akutsjukhus, men det 
används i mycket liten utsträckning utom för närsjukvårdsteamen. Insatsen riktar sig 
till patienter i alla åldrar men majoriteten är över 65 år (Västra Götalandsregionen, 
2019). 

Utvecklingsarbete som bedrivs av kommunerna  
i Västra Götalands län gemensamt 
Västra Götalands kommuner arbetar tillsammans på flera områden för att utveckla 
den nära vården. VästKom är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation. 
De företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen på regional nivå och 
tillsammans med länets fyra kommunalförbund. Nedan beskrivs tre av de uppdrag 
som VästKom arbetar med kopplat till nära vård: 

Färdplan Nära vård 
Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för 
Nära vård. I uppdraget ingår att: 

 
• ta fram en gemensam målbild, 

• identifiera prioriterade målområden, 

• ta fram en tidsplan fram till 2030, 

• ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys. 

 
VästKom samordnar kommunernas arbete med färdplanen (VästKom, 2020). 

Uppföljning och revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 
I hälso- och sjukvårdsavtalet regleras ansvarsfördelning och samverkan för individer 
där kommunen och regionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det politiska samrådsorganet (SRO) gav våren 
2020 hälso- och sjukvårdsdirektören i VGR och VästKoms direktör uppdraget att 
följa upp och uppdatera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod. En 
uppföljning är gjord och en revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtalen 
samt överenskommelser kommer att påbörjas under hösten 2020. Arbetet kommer 
att ske i nära samverkan med framtagandet av en gemensam färdplan för nära vård. 
Regeringens utredning om God och Nära vård, SOU 2020:19, och förslag som kan få 
inverkan på huvudmännens ansvar och åtagande ska beaktas.  

Kunskapsstyrning i samverkan 
I Västra Götalands län arbetar kommunerna via VästKom och Västra 
Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda parter. 
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För att Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen ska kunna 
samverka kring kunskapsstyrning på ett sammanhållet och effektivt sätt, har 
VästKom och VGR etablerat ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Kunskapsrådet 
ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de 
kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, 
samt att koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen 
(Vårdsamverkan i Västra Götalands län, 2020b). 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
FVM är en av Västra Götalandsregionens långsiktiga strategier för att utveckla hälso- 
och sjukvården. VästKom deltog redan i upphandlingsfasen för att se till att 
kommunernas perspektiv omhändertogs inför valet av nytt vårdinformationssystem. 
Resultatet blev en upphandling av vårdinformationssystemet Millennium för Västra 
Götalandsregionen och tre optioner med olika funktionaliteter som varje kommun 
själv valt om de vill köpa in sig på. De är: 

 
Option 1: Informationsutbyte mellan vårdgivare 

Option 2: Stöd för elevhälsa 

Option 3: Stöd för kommunal hälso- och sjukvård 

 
Alla 49 kommuner sagt ja till option 1 som är grunden för samverkan mellan 
vårdgivare. 14 kommuner har tecknat avtal om option 27 och nio har tecknat avtal om 
option 38 som innebär att man använder Millennium som gemensamt journalsystem 
(Vårdsamverkan i Västra Götalands län, 2020a).  

Utvecklingsarbete som bedrivs av Göteborgsregionen 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 
kommuner i Göteborgsregionen. Nära vård innebär en stor omställning för 
kommunerna och GR har som ett uppdrag att stötta sina medlemskommuner i denna 
omställning. Till exempel deltar GR i arbetet med att ta fram färdplanen för nära vård 
i Västra Götalandsregionen. Nedan beskrivs några av de övriga utvecklingsarbeten 
som GR driver kopplat till nära vård.  

 
Socialcheferna i Göteborgsregionen har gett GR ett uppdrag som går under 
benämningen Vårdens medarbetare. Det innehåller tre delprojekt: 
 
1. Stödja kommunerna i omställningen till en mer nära hälsa, vård och omsorg 

genom seminarier, lokala workshoppar och dialogmöten. 

2. Utveckla en digital kompetensutvecklingsplattform. 

3. Genomföra studier kring den nära vård och omsorgen i kommunerna. 

 
7 Bland GR-kommunerna har Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Tjörn tecknat avtal om 
option 2. 
8 Bland GR-kommunerna har Lerum, Partille och Tjörn tecknat avtal om option 3. 
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Göteborgsregionens FoU-enhet, FoU i Väst, bedriver flera studier som rör 
omställningen till en nära vård och omsorg. Under år 2020 och 2021 pågår följande 
arbeten: 
 
1. En studie om den kommunala vården och omsorgens kostnadsutveckling vid 

omställningen till en mer nära vård.  

2. Utveckling av en gemensam modell för uppföljning och analys av nyckeltal i den 
kommunala vården och omsorgen.  

3. En studie av patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under 
coronapandemin. 

4. En studie om personcentrering i kommunal vård och omsorg.  
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3. Mått på omställningen till  
en nära vård och omsorg i 
kommunerna 
I det här kapitlet redovisar vi statistik och nyckeltal som kan synliggöra 
omställningen till en nära vård och omsorg i kommunerna. Vi beskriver både vilken 
statistik och vilka nyckeltal som finns tillgängliga idag, och pekar även på behov av 
att ta fram nya data. Huvudfokus ligger på nyckeltal och statistik som kan beskriva 
hur den kommunala hälso- och sjukvården har utvecklats och förändrats de senaste 
tio åren. Flera trender som rör hälso- och sjukvården som helhet liksom äldreomsorg, 
folkhälsa och demografi redovisas också eftersom det finns tydliga samband mellan 
utvecklingen på dessa olika områden och omställningen till en mer nära vård. För en 
del nyckeltal redovisas data till och med år 2019 och för andra till och med år 2018. 
Det beror på att vissa data för 2019 ännu inte hade publicerats när delar av denna 
rapport skrevs. 
 
För många nyckeltal jämför vi GR-kommunerna med riket. I några fall jämförs 
samtliga kommuner i Västra Götalands län. För ett par mått redovisas bara data från 
ett fåtal GR-kommuner eftersom data inte finns enkelt tillgängliga utan måste samlas 
in från respektive kommun separat.  

 
Kapitel tre kan läsas från början till slut, men det går också bra att bara ta del av 
något eller några avsnitt, diagram eller tabeller som man är särskilt intresserad av. 
För att underlätta för läsaren att hitta det den söker inleds varje avsnitt i kapitlet med 
en kort beskrivning av vilken statistik som presenteras i just det avsnittet.  

 

Befolkningens utveckling och hälsa i Sverige  
och GR-kommunerna 
 

 
Befolkningens ålderssammansättning och hälsa har stor betydelse för 
behoven av såväl hälso- och sjukvård som omsorgsinsatser. För att förstå 
förändringar i vårdkonsumtionsmönster kopplade till målsättningarna 
med en mer nära vård, exempelvis varför antalet slutenvårdstillfällen på 
sjukhus minskar, måste förändringarna analyseras i relation till 
åldersstruktur och hälsostatus. I det här avsnittet redovisar vi utvecklingen 
på ett par områden som vi bedömt är relevanta ur detta perspektiv: 
befolkningsutvecklingen i GR-kommunerna, antal invånare 80 år eller 
äldre, medellivslängden, antal personer som drabbas av stroke respektive 
hjärtinfarkt samt hur konsumtion av slutenvård förändrats de senaste tio 
åren. 
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Antalet äldre har stor betydelse för behovet av kommunal hälso- och sjukvård. Runt 
80 procent av alla som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård i Sverige är 
över 65 år och majoriteten av dem är 80 år eller äldre.  
 
Sverige har jämfört med andra OECD-länder ett relativt gott hälsoutfall. De flesta 
äldre lever sina liv med god hälsa och utan funktionsnedsättningar. Nästan två 
tredjedelar av personer över 65 år i Sverige rapporterade år 2017 att de hade en god, 
mycket god eller en utmärkt hälsa. Bara en av tio över 65 år ansåg att de hade en 
nedsatt förmåga som påverkade det dagliga livet, så mycket att de behövde hjälp. Det 
är en betydligt mindre andel än hos äldre i övriga EU-länder. Samtidigt rapporterade 
var tionde vuxen att de anser sig ha dålig hälsa. Det är delvis en återspegling av 
bördan av kroniska sjukdomar, där nästan en tredjedel av alla vuxna lever med två 
eller flera kroniska tillstånd. Psykisk ohälsa är en annan viktig faktor, där ungefär en 
av två personer upplever ett psykiskt hälsoproblem under sin livstid (Socialstyrelsen, 
2020a).  
 
Befolkningen har stadigt ökat och den väntas fortsätta att öka i GR-området. Den 
förhållandevis stora 40-talistgenerationen förflyttas uppåt i ålderstrappan och gör att 
gruppen 75–84 växer kraftigt medan gruppen 65–74 planar ut.  
 

Diagram 1. Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 2003–2026 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Statistiska centralbyrån och Västra Götalandsregionen 

 
Eftersom behovet av kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg uppkommer 
högre upp i åldrarna väntas den riktiga utmaningen för kommunernas vård och 
omsorg uppstå efter år 2020, det vill säga när 40-talisterna börjar fylla 80 år. Även 
gruppen 85 år eller äldre börjar då växa snabbt och fortsätter att öka inom 
överskådlig framtid.  
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Antalet invånare som är 80 år eller äldre har ökat i alla GR-kommuner de senaste 
dryga 10 åren förutom i Göteborgs Stad där en svag minskning sågs mellan åren 
2008 och 2014 för att därefter legat på en stabil nivå runt drygt 22 000 personer. 
 

Diagram 2. Antal invånare 80 år eller äldre i GR-kommunerna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Medellivslängden ökar i Sverige 
Medellivslängden ökar i befolkningen och den långsiktiga trenden i Sverige är 
dessutom att mäns livslängd ökar mer än kvinnors livslängd. Sedan 1980 har mäns 
medellivslängd ökat med närmare åtta år och är nu 80,8 år medan kvinnornas 
medellivslängd har ökat med lite drygt fem år och är nu 84,3 år. Det innebär att 
skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat från 6,1 år 1980 till 
3,5 år 2018 (Socialstyrelsen, 2020a).  
 
Trenden med ökade skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika 
utbildningsnivå fortsätter. Mellan 2012 och 2018 har den återstående 
medellivslängden vid 30 års ålder ökat mest för personer med eftergymnasial 
utbildning. Ökningen är minst för dem med förgymnasial utbildning. År 2018 var den 
återstående medellivslängden vid 30 års ålder 51 år för kvinnor och 48,5 år för män 
med en förgymnasial utbildning. För gruppen med gymnasieutbildning var den 
återstående medellivslängden 54,4 år för kvinnor och 51,4 år för män 
(Socialstyrelsen, 2020a). 
 
Medellivslängden skiljer sig åt mellan GR-kommunerna. Forskningen pekar tydligt 
och starkt på att den ställning en person har i samhällsstrukturen – den sociala 
statusen – har betydelse för bland annat hälsa och förväntad livslängd (Dempsey och 
kollegor, 2009; Rostila och kollegor, 2012; SOU 2016:55). Kommuner i GR-området 
vars invånare har en högre utbildnings- och inkomstnivå har också en högre 
medellivslängd och vice versa. I Göteborgs Stad varierar medellivslängden för män så 
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mycket som nio år mellan stadsdelar med högst respektive lägst utbildnings- och 
inkomstnivåer samt andel utrikes födda (Göteborgs Stad, 2017). 
 
Diagram 3. Medellivslängd i GR-kommunerna för årsintervallen 2008–2012  
och 2014–2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Färre drabbas av stroke och hjärtinfarkt 
De senaste 15 åren har antalet personer som drabbas av stroke i Sverige minskat med 
40 procent. Förebyggande åtgärder i hälso- och sjukvården, samt förändringar i 
levnadsvanor och riskfaktorer i befolkningen, har angetts som några viktiga orsaker 
till att antalet personer som får stroke har minskat i Sverige (Riksstroke 2018; 
Socialstyrelsen, 2017). Utvecklingen har minskat behovet av slutenvård och 
kommunala vård- och omsorgsinsatser på grund av skador efter stroke. År 2018 var 
det 25 500 personer som drabbades av stroke, varav 6 200 avled. Av de drabbade var 
74 procent 70 år eller äldre.  
 
I diagram 4 visar vi antal fall av stroke per 100 000 invånare åren 2006 till 2018. 
Med hänsyn till skillnader i åldersstruktur och antal i befolkningen inträffar lite drygt 
40 procent fler fall av stroke per 100 000 invånare bland män jämfört med bland 
kvinnor. Skillnaden mellan könen är mindre när det gäller dödlighet. År 2018 avled 
cirka 25 procent fler män än kvinnor med stroke som dödsorsak, med hänsyn taget 
till skillnader i åldersstruktur och antal i befolkningen. I absoluta tal dör dock fler 
kvinnor än män till följd av stroke (Socialstyrelsen, 2020a; Vården i siffror, 2020). 
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Diagram 4. Antal fall av stroke i Sverige per 100 000 invånare 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Vården i siffror 

 
Även antalet hjärtinfarkter per invånare och år minskar stadigt i Sverige av samma 
anledningar som de som uppges för stroke, det vill säga bättre förebyggande åtgärder 
i hälso- och sjukvården, samt förändringar i levnadsvanor och riskfaktorer i 
befolkningen (Socialstyrelsen, 2019c). Det minskade antalet hjärtinfarkter har också 
minskat behovet av slutenvård och kommunala omsorgsinsatser på grund av skador 
efter hjärtinfarkt. I diagram 5 visar vi antal fall av hjärtinfarkt per 100 000 invånare 
åren 2006 till 2018. 
 
Diagram 5. Antal fall av hjärtinfarkt i Sverige per 100 000 invånare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Vården i siffor 

 
Under 2018 drabbades cirka 24 800 personer av akut hjärtinfarkt och 5 800 
människor avled i hjärtinfarkt i Sverige. Antalet fall av hjärtinfarkt och dödlighet ökar 
kraftigt med stigande ålder. Det är fler män än kvinnor som insjuknar och dör i 
hjärtinfarkt. Skillnaden mellan könen har minskat över tid. År 2018 var incidensen av 
stroke och dödligheten ungefär dubbelt så hög för män som för kvinnor.  
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Riket Västra Götalands län

Det inträffar fler fall av akut hjärtinfarkt bland personer med låg utbildningsnivå än 
bland personer med hög utbildningsnivå. Lägst var insjuknandet i gruppen med 
eftergymnasial utbildningsnivå med 113 insjuknanden per 100 000 invånare för 
kvinnor och 375 insjuknanden per 100 000 invånare för män. I gruppen med 
förgymnasial utbildningsnivå insjuknade 250 per 100 000 invånare av kvinnorna och 
589 per 100 000 invånare av männen.  

Slutenvården minskar i Sverige 
Såväl medelvårdtiden på sjukhus som antalet vårdtillfällen på sjukhus per invånare 
minskar i Sverige (se diagram 6 och 7). Att vårdtiden minskar innebär att patienter 
vårdas kortare tid vid varje tillfälle. Förklaringen till minskningen kan bero på att 
befolkningen har bättre hälsa, att sjukvården har utvecklats och förändrats genom 
bättre behandlingsmetoder men också att allt fler hälso- och sjukvårdsbehov hanteras 
via öppenvård såväl inom specialistvård som i form av primärvård och hemsjukvård 
(Socialstyrelsen, 2019b). Medelvårdtiden är något högre i Västra Götalands län än för 
riket i övrigt (se diagram 6). År 2018 var den 5,36 dygn i Västra Götalands län mot 
5,16 dygn i riket. 
 

Diagram 6. Medelvårdtid (antal dygn) på sjukhus i Sverige, alla åldersgrupper 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Vården i siffror 

 
Vårdbehovet ökar med åldern. Andelen personer 65 år och äldre i Sverige motsvarade 
år 2018 knappt 20 procent av befolkningen, men gruppen står för hälften av alla 
vårdtillfällen och en ännu högre andel av den totala vårdtiden (se diagram 7).  
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Diagram 7. Antal vårdtillfällen per 100 000 invånare i Sverige, alla åldersgrupper 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Vården i siffror 

 
Antalet slutenvårdsdagar minskar mer för gruppen 80 år och äldre än för personer 
yngre än 80 år. En minskning ses både vad gäller antal vårdtillfällen och 
medelvårdtiden. Minskningen har varit särskilt stor sedan år 2012. I Västra 
Götalands län har antalet vårdtillfällen för personer 80 år eller äldre per 100 000 
invånare minskat med 15 procent sedan 2012. 
 

Diagram 8. Antal vårdtillfällen för personer 80 år eller äldre per 100 000 invånare  
i Västra Götalands län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Källa: Avdelningen för data och analys, Västra Götalandsregionen 

 
  



   

32 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

Nationell statistik över kommunal hälso- och sjukvård 
 

 
Socialstyrelsen ansvarar för registret över insatser i kommunal hälso-  
och sjukvård. Registret innehåller individuppgifter om personer som fått 
kommunal hälso- och sjukvård. Statistiken redovisar antal personer som 
var mottagare av kommunal hälso- och sjukvård uppdelat per 
kalendermånad. Statistiken kan brytas ned på ålder, kön samt på 
kommun-, läns- och riksnivå. För Stockholm, Malmö och Göteborg finns 
även statistik på stadsdelsnivå.  
 
I det här avsnittet redovisar vi statistik från registret för GR-
kommunerna och i några fall även för alla kommunerna i Västra 
Götalands län. I avsnittet kan du bland annat ta del av hur många som 
får kommunal hälso- och sjukvård, hur stor andel som får insatser 
uppdelat på olika åldersgrupper, hur stor andel som får insatser hela året 
och hur stor andel som också har insatser enligt Socialtjänstlagen, till 
exempel hemtjänst. 

 
 
Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer, 
dagverksamhet och hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för hemsjukvård i 
ordinärt boende och i så kallat biståndsbedömt trygghetsboende förutsätter att 
kommunen har kommit överens med landstinget om att ta över sådant ansvar (12 
kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen 2017:30). År 2019 var det 
endast Stockholms län (bortsett från Norrtälje) som inte har kommunaliserat 
hemsjukvården.  
 
Fram till och med 2018 innehåller Socialstyrelsens register över insatser i kommunal 
hälso- och sjukvård enbart uppgifter om personer som fått någon insats inom den 
kommunala hälso- och sjukvården uppdelat per kalendermånad. Från och med 2019 
kompletteras registret med uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder som har 
utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna ska vara 
klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). 
Dessutom ska kommunerna lämna uppgift om vilket datum som åtgärden utfördes 
samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden. Från och med 2019 lämnas 
alla uppgifter till registret månadsvis. Det kommer sannolikt dröja ett par år innan 
statistiken är tillförlitlig och jämförbar mellan kommunerna eftersom många 
kommuner idag inte har journalsystem som möjliggör enkel inrapportering av data. 
Uppgifterna omfattar dessutom endast vårdåtgärder som utförs i kommunal regi. Det 
saknas för närvarande legala möjligheter att samla in motsvarande uppgifter från 
privata utförare av kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Sammantaget 
innebär det att registret på kort sikt inte kan användas för regionala jämförelser.  
 
Varje år publicerar Socialstyrelsen en övergripande kort rapport om insatser från 
kommunal hälso- och sjukvård. Till rapporten finns en bilaga i Excel-format där 
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uppgifterna finns redovisade på kommunnivå uppdelat på kön och åldersklasserna 
0–64 år, 65–79 år samt 80 år och äldre både som antal patienter och andel av 
befolkningen. I Excel-filen kan man också utläsa om personerna hade insatser under 
hela året och om de också hade insatser enligt socialtjänstlagen eller bodde på särskilt 
boende. Rapporterna och Excel-filerna fanns vid denna rapports skrivande 
tillgängliga på Socialstyrelsens webbplats för åren 2015–2019. Uppgifter finns dock 
från år 2007 men måste då beställas. Även data på stadsdelsnivå liksom data 
uppdelat på andra åldersklasser än 0–64 år, 65–79 år samt 80 år och äldre måste 
beställas eftersom dessa inte redovisas i rapporterna. Mätmetoder har ändrats genom 
åren och därför är data inte helt jämförbara över tid. Till exempel gjordes mätningar 
av kommunal hälso- och sjukvård bara i oktober månad före år 2015. 
 
I databasen Kolada är det möjligt att få fram uppgifter om andelen, men inte antalet, 
personer i åldrarna 0–64 år respektive 65 år eller äldre som någon gång under året 
varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för. Uppgifterna 
finns tillgängliga på kommunnivå, men kan också fås på exempelvis länsnivå och för 
riket. Uppgifterna redovisas i tabell- eller diagramform.  
 
Den nationella statistiken över insatser från kommunal hälso- och sjukvård visar att 
drygt 360 000 personer hade insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 
under 2019. Det är en minskning med nästan 46 000 patienter i jämförelse med år 
2018. Under åren 2014 – 2018 ökade däremot antalet patienter ungefär i samma takt 
som befolkningsökningen. I maj 2020 hade Socialstyrelsen och SKR ännu inte gjort 
någon analys av vad trendbrottet beror på. En möjlig förklaring som förts fram av 
studiens referensgrupp är att tröskeln för att skrivas in i kommunal hälso- och 
sjukvård har höjts och att fler patienter istället får vård på vårdcentraler eller genom 
egenvård. 
 
Tabell 1. Antal individer som någon gång under året varit mottagare av kommunal  
hälso- och sjukvård 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Riket 381 510 390 689 391 870 402 670 409 481 363 709 

VGK9 57 980 54 602 51 682 55 473 54 758 51 487 

GR 29 336 27 293 26 070 28 034 27 060 26 630 

Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
 
 
Under 2014 till 2016 minskade antalet patienter som fått insatser från kommunal 
hälso- och sjukvård i såväl kommunerna i Västra Götalands län som i GR-
kommunerna. Mellan åren 2016 till 2017 ökade antalet patienter med cirka sju 
procent i genomsnitt för kommunerna i Västra Götalands län för att därefter minska 

 
9 De 49 kommunerna i Västra Götalands län 
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med drygt en procent mellan åren 2017 till 2018 och sex procent mellan 2018 och 
2019. 
 
Majoriteten av de som får insatser är 65 år eller äldre. År 2018 fick 10,7 procent av 
alla invånare i Sverige som var 65 år eller äldre någon gång insatser från kommunal 
hälso- och sjukvård. Det är en högre andel än genomsnittet i GR-kommunerna. 
Andelen personer i åldrarna 65 år och äldre som fått insatser från kommunal hälso- 
och sjukvård har i genomsnitt sjunkit något i GR-kommunerna under perioden 2009 
till 2019. Enligt referensgruppen skulle det kunna förklaras av att ”yngre äldre” blir 
allt friskare och klarar sig utan insatser från samhället, men också att tröskeln för att 
bli inskriven i kommunal hälso- och sjukvård har höjts.  
 
Diagram 9. Andelen invånare 65 år eller äldre som någon gång under året  
varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för,  
uppdelat på GR-kommunerna och riket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kolada 
 
Det är fler kvinnor än män i åldersgruppen 65 år och äldre som får insatser från 
kommunal hälso- och sjukvård. Skillnaden i antal insatser mellan män och kvinnor 
beror delvis på att det finns fler äldre kvinnor än män i denna åldersgrupp i riket, 
men även på att andelen äldre kvinnor som får kommunal hälso- och sjukvård är 
högre jämfört med andelen äldre män som får insatser. Bland invånare yngre än 65 
år får män och kvinnor insatser från kommunal hälso- och sjukvård i ungefär lika 
stor utsträckning. Det är få personer under 20 år som har kommunal hälso- och 
sjukvård. Orsakerna till det kan vara flera, bland annat att vården till barn utförs som 
egenvård av till exempel vårdnadshavare, personal i förskola eller skola. Dessutom 
regleras fördelningen av ansvaret mellan respektive region och kommun i regionala 
och lokala överenskommelser. Det innebär bland annat att kommunernas ansvar för 
hemsjukvård i vissa regioner inte omfattar barn och unga (Socialstyrelsen 2020b och 
2019b). 
 
Data från Socialstyrelsen visar att det är först i 85-årsåldern som andelen personer 
med insatser från kommunal hälso- och sjukvård börjar öka markant (Socialstyrelsen 
2020b och 2019b). År 2018 hade 18 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i 
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åldersgruppen 80–84 år kommunal hälso- och sjukvård. Motsvarande siffror för 
åldersgruppen 85–89 år var 33 procent för kvinnor och 26 procent för män. Bland de 
som var 95 år eller äldre hade 75 procent av kvinnorna och 68 procent av männen 
insatser från kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Diagram 10. Andelen invånare 65 år eller äldre i Sverige som någon gång  
under år 2018 varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för, 
uppdelat på kön och åldersklasser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
 
 
År 2018 fick drygt 35 procent av personerna 80 år eller äldre insatser från kommunal 
hälso- och sjukvård i GR-kommunerna. Det är betydligt lägre siffror än för riket, där 
nivåerna låg på 49 procent. Över huvud taget är variationen stor mellan kommunerna 
i landet när det gäller hur stor andel av invånarna 80 år eller äldre som får 
hemsjukvård. Lägst andel hade Bjurholms kommun i Västerbotten och Partille 
kommun i Västra Götalands län med 18 respektive 24,6 procent. Högst andel hade 
Osby kommun i Skåne län och Heby kommun i Uppsala län med 86,5 respektive 89,2 
procent.  
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Diagram 11. Andel invånare 80 år eller äldre som någon gång under året varit mottagare av 
hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för, uppdelat på GR-kommunerna10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 

 
 
Hur stor andel av invånarna som någon gång varit mottagare av hälso- och sjukvård 
som kommunen ansvarar för skiljer sig också åt mellan kommunerna om man tittar  
på åldersgruppen 65 år och äldre. Variationen är dock inte lika stor som i de äldre 
åldersgrupperna. I diagram 12 redovisas siffror för år 2018 för samtliga kommuner i 
Västra Götalands län.  
 
Diagram 12. Andel invånare 65 år eller äldre som någon gång år 2018 varit mottagare av 
hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för uppdelat på kommunerna i Västra 
Götalands län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
 
 

 
10 Vi har varit i kontakt med Tjörns kommun för att undersöka om 2019 års siffror som är rapporterade 
till Socialstyrelsen stämmer. Vid tidpunkten för denna rapports publicering hade vi dock ännu inte fått 
svar. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

2015 2016 2017 2018 2019



   

37 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

Av alla de personer i Sverige som fick insatser från kommunal hälso- och sjukvård 
2018 fick 43 procent insatser varje månad under året. Hur stor andel som fick 
insatser hela året skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner i landet. Lägst andel 
hade Håbo kommun i Uppsala län och Båstads kommun i Skåne län med 8,6 
respektive 8,8 procent. Högst andel hade Eda kommun i Värmlands län och Heby 
kommun i Uppsala län med 77,3 respektive 82,6 procent. 
 
I diagram 13 redovisas hur stor andel som fick insatser från kommunal hälso- och 
sjukvård hela året i GR-kommunerna under åren 2015 till 2018. Andelarna är lägre år 
2018 än år 2015 i alla utom tre GR-kommuner. Sjunkande andelar skulle kunna tyda 
på att patienterna blir friskare och därför inte behöver insatser hela året. Men 
sjunkande andelar kan också innebära att kommunerna gör striktare tolkningar av 
vilka personer som ska skrivas in (och ut) i kommunal hälso- och sjukvård, eller att 
de personer som får kommunal hälso- och sjukvård är så sjuka att de hinner avlida 
innan de hunnit vara inskrivna i ett helt år. 
 
Diagram 13. Andel personer som fick insatser från kommunal hälso- och sjukvård hela året  
uppdelat på kommunerna i GR-området 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
 
 
Kommunal hälso- och sjukvård ges vanligtvis på ordinärt boende (hemsjukvård) och 
en viss del ges i särskilda boendeformer. För åldersgruppen 65 år eller äldre som var 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård bodde 35 procent av kvinnorna och 30 
procent av männen på särskilt boende år 2018. Andelen personer som bodde på 
särskilt boende och hade insatser från kommunal hälso- och sjukvård var något högre 
i Västra Götalands län år 2018 än för riket – 39,9 procent. Skillnaderna är stora 
mellan olika kommuner i landet. Bland kommunerna i Västra Götalands län var 
andelen lägst i Dals-Eds kommun (15,3 procent) och högst i Tidaholms kommun 
(54,3 procent), se diagram 14. 
 
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

2 015 2 016 2 017 2 018



   

38 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

Diagram 14. Andel personer som år 2018 varit mottagare av hälso- och sjukvård som 
kommunerna ansvarar för och som bodde permanent på särskilt boende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
 
År 2018 hade 68,7 procent av de personer som får insatser från hälso- och sjukvård 
som kommunerna ansvarar för även bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel i 
form av hemtjänst eller särskilt boende. Även här är variationerna mellan 
kommunerna stora. Lägst andel hade Heby kommun i Uppsala län och Hallsbergs 
kommun i Örebro län med 38,1 procent vardera. Högst andel hade Ragunda kommun 
i Jämtlands län samt Halmstads kommun i Hallands län med 98,2 respektive 95,3 
procent.  
 
Andelen personer som både fick insatser från kommunal hälso- och sjukvård och 
bistånd enligt socialtjänstlagen var högre för kommunerna i Västra Götalands län än 
för riket år 2018 – drygt 80 procent. Variationerna mellan kommunerna i länet var 
inte lika stor som variationen mellan alla kommuner i riket, se diagram 15. 
 
Diagram 15. Andel personer som år 2018 hade insatser från hälso- och sjukvården som 
kommunerna ansvarar för och som också hade bistånd enligt socialtjänstlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 
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Personal i kommunal hälso- och sjukvård 
 

 
De största yrkesgrupperna som är anställda i den kommunala hälso- och 
sjukvården är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I vissa 
kommuner finns också undersköterskor anställda i den kommunala hälso- 
och sjukvården. Många insatser utförs av undersköterskor eller annan 
omsorgspersonal på delegation eller ordination av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Läkare finansieras av regionerna och finns inte 
anställda i kommunerna. I det här avsnittet redovisar vi hur antalet 
anställda i den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats de 
senaste tio åren.  

 

 

Diagram 16. Antal sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter (årsarbetare) anställda i kommunal hälso- och sjukvård i GR-kommunerna 
utom Göteborg och Kungsbacka åren 2009–2018 (färre anställda än två årsarbetare i en 
yrkeskategori redovisas inte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioner 
 
 
Av diagram 16 och 17 kan man utläsa att antalet sjuksköterskor ökat något i de flesta 
GR-kommuner mellan åren 2009 och 2018. Antalet fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter har varit tämligen konstant. Däremot har antalet undersköterskor 
och vårdbiträden minskat. Det beror framförallt på att dessa yrkesgrupper numera 
oftast är anställda inom äldre- eller funktionshinderomsorgen istället för i den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
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Diagram 17. Antal sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter (årsarbetare) anställda i kommunal hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad 
åren 2009–2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioner 

 
Hur många som är anställda i den kommunala hälso- och sjukvården säger inget om 
personaltätheten. Då behöver antalet anställda ställas i relation till antalet patienter. 
I diagram 18 redovisas antalet patienter som någon gång under året varit inskrivna i 
kommunal hälso- och sjukvård i GR-kommunerna (utom Kungsbacka) dividerat med 
antalet anställda sjuksköterskor (årsarbetare). Av diagrammet framgår att andelen 
patienter per sjuksköterska har minskat under perioden 2013 till 2018, vilket alltså 
innebär att varje sjuksköterska tog hand om färre patienter 2018 än 2013.  
 
Diagram 18. Antal patienter som varit inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård under åren 
2013 till 2018 fördelat på antal sjuksköterskor (årsarbetare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Sveriges kommuner och regioner och Socialstyrelsen 
 

Att antalet sjuksköterskor per patient har ökat i den kommunala hälso- och 
sjukvården kan vara ett tecken på att de patienter som vårdas är sjukare idag än 
tidigare och har fler och mer komplicerade insatser. Studiens referensgrupp 
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påpekade att det är mindre vanligt idag än för ett par år sedan att patienter bara har 
en insats från den kommunala hälso- och sjukvården som går snabbt att genomföra.  

 

Delegationer och typ av insatser 
 
 
Många insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården utförs av 
undersköterskor eller vårdbiträden på delegation av legitimerad hälso-  
och sjukvårdspersonal. Att följa antalet delegationer och vad som 
delegeras kan därför vara ett sätt att följa den kommunala hälso- och 
sjukvårdens utveckling. I det här avsnittet redovisar vi uppgifter om antal 
delegationer och vad som delegeras i Härryda kommun. Vi redovisar också 
hur vårdtyngden förändrats i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo under 
åren 2017 till 2019. Avsnittet inleds med beskrivning av vad delegering är. 

 
 
Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt 
kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person 
som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste 
vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. 
 
Av patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdspersonal bara får överlåta 
en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god och säker 
vård. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om 
delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
 
De som inte har legitimation eller yrkesexamen på högskolenivå kan inte vara 
formellt kompetenta i den mening som avses i SOSFS 1997:14. De som saknar 
legitimation kan inte heller genom utbildning för någon enskild arbetsuppgift få 
formell kompetens för arbetsuppgiften på samma sätt som en högskoleutbildad kan 
få. 
 
Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har 
förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot 
en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet. 
 
En vårdgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. 
Det krävs alltid en individuell, professionell bedömning av både behov och 
lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är heller tvungen att ta emot 
en delegering. Om mottagaren anser att hen saknar den kunskap och den förmåga 
som krävs ska det respekteras. 
 
Delegeringsmöjligheten kan bara användas om det är förenligt med god och säker 
vård. Delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av 
ekonomiska skäl. Den får bara användas i undantagsfall eller då det framgår av 
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särskild författning att så får ske. Även om det finns tillräckligt med formellt 
kompetent personal kan delegering vara en lösning om det bättre motsvarar 
patienternas behov och samtidigt ger en trygg och säker vård (Socialstyrelsen, 2020c, 
Vårdförbundet, 2020). 
 
På nationell nivå följer man inte idag hur stor andel av insatserna i kommunal hälso- 
och sjukvård som utförs på delegation eller ordination. Delegationer dokumenteras i 
respektive kommun, men det varierar hur lätt det är att få fram uppgifter om antalet 
delegationer och vad som delegeras på aggregerad nivå. Många gånger krävs 
manuella beräkningar då uppgifterna inte går att sammanställda från kommunernas 
journalsystem. 
 
Studiens referensgrupp var av uppfattningen att antalet delegationer har ökat i den 
kommunala hälso- och sjukvården på senare år, i synnerhet när det gäller 
användning av mer avancerad medicinteknisk utrustning. Eftersom det visade sig 
vara tidsödande att få fram uppgifter om delegationer på kommunnivå valde vi att i 
förstudien bara inhämta data från en kommun (Härryda).  
 
Diagram 19. Antal delegationer i Härryda kommun 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Källa: Härryda kommun 

 
Av diagram 19 framgår att antalet delegationer har ökat dramatiskt under 2018 och 
2019 – från runt 3 000 åren 2011–2016 till närmare 11 000 för perioden januari till 
oktober 2019. I Härryda förklarar man utvecklingen med att patienter skrivs ut 
tidigare från sjukhus och då behöver fler avancerade insatser i hemmet. En annan 
förklaring som framhålls är att fler patienter inte vårdas på sjukhus över huvud taget 
utan kan behandlas i hemmet istället på grund av den medicintekniska utvecklingen. 
Ytterligare en förklaring är att man har många duktiga och kompetenta 
undersköterskor som gör det möjligt att delegera allt fler arbetsuppgifter. 

 
I tabell 2 redovisas antalet delegationer i Härryda kommun fördelat på insats. Här 
framgår att läkemedelsbehandling är den insats som har ökat mest, både i form av 
injektioner (till exempel fragmin11 och insulin) och i andra beredningsformer. En 

 
11 Fragmin är ett läkemedel som förhindrar och löser upp blodproppar. 
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kraftig ökning ses också för sondmatning, peritonealdialys12, hantering av 
duodopapump13 samt kateterspolning.  

 
Tabell 2 
Antal delegationer i Härryda kommun år 2011 till 2019 fördelat på insats 

Aktuella 
delegeringar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

t.o.m. okt. 

Totalt 2 998 3 006 2 687 3 288 3 129 3 502 5 121 10 196 10 854 

TENS  9 17 32 23 20 1  9 
Tippbräda 8         

Avancerad 
såromläggning 

      24 25 30 

Fragmininjektion       168 992 1 003 
Hantering  
Apo-morfinpump 

      2 25 9 

Hantering 
Duododapump 

      33 178 151 

Insulininjektion      1 241 1209 1 323 
Kateterspolning 372 450 349 383 394 536 612 978 1 062 
Katetersättning 
kvinna 95 45 6 17 4 2 5 6 6 

Läkemedel,  
ej injektion 1 133 1 107 1 160 1 426 1 386 1 491 1 954 2 992 3 368 

Läkemedel,  
vid behov 1 085 1 057 1 098 1 383 1 287 1 362 1 735 2 623 2 645 

Peritonaldialys  2  3  22 17 127 142 
RIKning       40 96 191 
Skötsel av trach   9 5 2 4 1 15 16 
Sondmatning 
Clinifeeding 57 158 11 3 1 24 99 252 244 

Sondmatning 
PEG 13 19 13 16 16 28 178 631 624 

Sugning av övre 
luftvägar 91 10 7 6 2 1  5 4 

Syrgasbehandling 144 149 17 14 14 11 11 42 27 
 
Källa: Härryda kommun 
 
Som tidigare nämnts är kommunerna sedan 2019 skyldiga att rapportera till 
Socialstyrelsen vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legitimerad personal 
med kommunen som vårdgivare. I maj 2020 tog vi kontakt med Socialstyrelsen och 
bad om att få tillgång till dessa uppgifter. Socialstyrelsen svarade att de just då 
arbetade med att föra över den statistik som de hittills fått in från kommunerna till 
registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård. De kunde inte bedöma när 
det skulle bli klart och fram till dess går det inte att ta fram någon statistik. Vi 

 
12 Peritonealdialys, som också kallas bukdialys, är en av de behandlingsformer som används vid 
avancerad njursvikt. Blodet renas då inuti kroppen genom att dialysvätska leds in i bukhålan. 
13 Duodopa tillhör en grupp läkemedel för Parkinsons sjukdom. Duodopa är en gel som går via en pump 
och en sond in till magtarmsystemet. 
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diskuterade då med vår referensgrupp möjligheterna att få ut dessa uppgifter direkt 
från kommunerna istället. Flera berättade att de ännu inte hade börjat 
sammanställda dessa åtgärder eftersom deras journalsystem saknade stöd för det. 
Andra svarade att de visserligen sammanställt uppgifterna, men att manuella 
beräkningar hade behövt göras och att tillgängliga data var tämligen otillförlitliga. En 
redovisning av patientrelaterade åtgärder saknas därför i denna rapport. 
 
Genom referensgruppen har vi istället fått ta del av en sammanställning över 
tidsåtgång och antal insatser för patienter som var inskrivna i kommunal hälso- och 
sjukvård i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad för åren 2017 till 
2019 (se tabell 3). Stadsdelen hade på eget initiativ valt att sammanställda dessa 
uppgifter eftersom de upplevde att vårdtyngden ökade och ville ta reda på om det 
faktiskt var så. Sammanställningen stödjer stadsdelens uppfattning. Såväl antalet 
patienter som antalet insatser har stigit under perioden 2017 till 2019. Andelen 
insatser som tar mer än 20 minuter att utföra (T3-T10) har särskilt ökat liksom 
antalet tidskrävande insatser per patient. Allt detta tyder på att de patienter som 
vårdas i stadsdelen har allt större vårdbehov. 
 

Tabell 3. Tidsåtgång och antal insatser för patienter inskrivna i kommunal hälso- och 
sjukvård i stadsdelelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad från 2017 till 2019 

 
2017 2018 

2019 
t.om. sept. 

Antal inskrivna 12 204 12 486 11 976 

Antal insatser 55 793 62 916 64 996 

Antal insatser/inskriven 4,6 5,0 5,4 

 

T3-T7-insatser14 19 372 22 040 24 925 

Andel T3-T7-insatser 34,7 35,0 38,3 

Antal T3-T7/inskriven 1,6 1,8 2,1 

Källa: SDF Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad 

 
 
Vi har också fått tillgång till uppgifter om hur många timmar hälso- och sjukvård som 
Härryda kommun har producerat åren 2015 till 2019, se diagram 20. År 2015 var det 
totala antalet drygt 100 0000 timmar produceras hälso-och sjukvård. År 2019 var 
antalet timmar mer än dubbelt så många: 225 940 timmar. Samtidigt vårdade man 
färre patienter år 2019 (691 patienter) i jämförelse med år 2015 (867 patienter). Detta 
tyder på att vårdtyngden ökat kraftigt för de patienter som man tar hand om. 

 
 

 
14 T1: upp till 10 minuter, T2: 11-20 min, T3: 21-40 min, T4: 41-60 min, T5: 61-90 min, T 6: 91-120 min,  
T 7: mer än 120 min. 
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Diagram 20. Totalt antal timmar producerad hälso- och sjukvård i Härryda kommun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Härryda kommun 

 

Den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kostnadsutveckling 
 

 
GR:s styrgrupp för social välfärd har särskilt efterlyst underlag för att 
kunna följa kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och 
sjukvården. Det visade sig inte vara så enkelt att få fram sådana underlag. 
Idag saknas det offentlig nationell statistik över den kommunala hälso- 
och sjukvårdens kostnader på kommunnivå. Statistiska centralbyrån begär 
visserligen in dessa uppgifter från kommunerna, men de sammanställs 
sedan på ett sådant sätt att data inte kan brytas ner på enskilda 
kommuner. I det här avsnittet redovisar vi kostnader för den kommunala 
hälso- och sjukvården som vi inhämtat från Alingsås, Härryda och SDF 
Centrum i Göteborgs Stad. Vi redovisar också resultaten för några av de 
nyckeltal som finns i databasen Kolada som beskriver kostnader per 
brukare eller invånare för några insatser i äldreomsorgen. Motsvarande 
nyckeltal saknas idag för den kommunala hälso- och sjukvården. 
 

 
För att undersöka den kommunala hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling i GR-
kommunerna behöver data inhämtas från varje kommun separat. Många kommuner 
har bytt såväl ekonomisystem som budgetmodell de senaste åren vilket gör det svårt 
både att få fram data och att göra jämförelser mellan åren. Dessutom inkluderar 
kommunerna delvis olika poster i den kommunal hälso- och sjukvårdsbudgeten vilket 
även försvårar jämförelser mellan kommuner. Ibland ingår exempelvis kostnader för 
delegerade arbetsuppgifter och insatser som utförs av privata utförare, ibland inte.  
 
När vi bad representanterna i studiens referensgrupp att ta fram kostnadsuppgifter 
för den kommunala hälso- och sjukvården i deras kommuner för de senaste tio åren 
var det ingen som på ett enkelt sätt kunde få fram data för hela den tidsperioden. I en 
av kommunerna ingick kostnader för insatser som utförs på delegation av 
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omsorgspersonal (Alingsås), medan dessa kostnader redovisas i budget för 
exempelvis hemtjänst och särskilt boende i de andra två (Härryda och SDF Centrum i 
Göteborgs Stad). Om man inte känner till detta och bara jämför totalbudgeten blir 
siffrorna kraftigt missvisande. I diagram 21 redovisar vi den kommunala hälso- och 
sjukvårdens kostnadsutfall för Alingsås och Härryda kommun samt SDF Centrum i 
Göteborgs Stad. 

 
Diagram 21. Kostnader för kommunal hälso- och sjukvård i Härryda, SDF Centrum och 
Alingsås. Kostnader för delegerade insatser är inkluderade för Alingsås kommun men ingår 
inte i siffrorna för Härryda och SDF Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Källa: Härryda kommun, SDF Centrum i Göteborgs Stad och Alingsås kommun 

 
Kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården de senaste sex åren har stigit 
med i genomsnitt 8,5 till 9 procent per år i Härryda kommun och SDF Centrum i 
Göteborgs Stad. I Alingsås kommun har kostnadsökningen bara varit knappt hälften 
så stor. Vi har inte undersökt i vilken utsträckning som delegerade insatser påverkar 
utfallet och kan förklara skillnaderna i kostnadsutveckling mellan kommunerna. 
Kostnadsökningen för all hälso- och sjukvård i landet har legat på 4,9 procent per år 
under samma period.  
 
År 2016 (det senaste året där det finns statistik) kostade den kommunala hälso- och 
sjukvården i Sverige 126,5 miljarder kronor enligt SCB:s hälsoräkenskaper, vilket 
motsvarar 25 procent av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården på drygt 
480 miljarder kronor (Myndigheten för vårdanalys, 2019, sidan 28).  

 
I statistikdatabasen Kolada går det att få fram ett antal nyckeltal som visar på 
kostnaden per brukare eller invånare för olika insatser som ges i kommuner och 
regioner. Tyvärr saknas möjligheten att få fram uppgifter för kommunal hälso- och 
sjukvård. Däremot kan man få fram data som visar kostnaden för till exempel 
äldreomsorg per invånare 65 år eller äldre (se diagram 22) samt 80 år eller äldre (se 
diagram 23). Det går också att få fram data som visar på kostnaden för hemtjänst (se 
diagram 24) respektive särskilt boende (se diagram 25) per brukare 65 år eller äldre. 
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Diagram 22. Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år eller äldre enligt SoL och HSL, 
kronor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Kolada 

 
Kostnaden för äldreomsorg per invånare 65 år eller äldre samvarierar med 
kommuninvånarnas medelålder. Ju fler ”äldre” äldre som bor i kommunen, desto 
högre kostnader per invånare har kommunen. Det beror på att det framförallt är 
personer 80 år eller äldre som har insatser från äldreomsorgen.  
 
Kostnaderna för äldreomsorg har ökat per invånare 65 år eller äldre sedan 2012 i alla 
GR-kommuner utom Tjörn. Ökningstakten är högre efter 2015 än före. Ungefär 
samma ökningstakt ses även i riket.  

 
Diagram 23. Kostnad för äldreomsorg per invånare 80 år eller äldre enligt SoL och HSL, 
kronor 

Källa: Kolada 

 
Kostnaden för äldreomsorg per invånare 80 år eller äldre har varit något högre i riket 
än för kommunerna i GR-området. I Lilla Edet och Göteborg ses en större 
ökningstakt än för övriga GR-kommuner. I Lerum, Partille och Tjörns kommuner har 
kostnadsnivån istället legat tämligen stabilt. 

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



   

48 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

 
Diagram 24. Kostnad för hemtjänst per brukare 65 år och äldre, kronor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Källa: Kolada 

 
Kostnad för hemtjänst per brukare 65 år eller äldre varierar mellan GR-
kommunerna. Högst kostnader har Stenungsund, Tjörn och Öckerö medan Partille, 
Göteborg och Härryda kommuner har lägre kostnader. Kostnaden för hemtjänst per 
brukare är högre i GR-kommunerna än för riket. Det kan bero på att tröskeln för att 
få hemtjänst är högre i GR-kommunerna och att de personer som får 
hemtjänstinsatser har större stödbehov än riksgenomsnittet. 
 
Diagram 25. Kostnader för särskilt boende per brukare 65 år eller äldre, kronor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kolada 

 
Kostnad för särskilt boende ber brukare 65 år eller äldre varierar inte lika mycket 
som kostnaderna för hemtjänst per brukare mellan GR-kommunerna. Enstaka år 
sticker dock ut för Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Öckerö. Jämförande data för 
riket saknas för alla år utom 2018.  
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Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som patienten 
använder i sin vardagsmiljö 

 

 
I diagram 26 redovisas hur många antidecubitusmadrasser15 som har förskrivits av 
kommuner, regionens primärvård och sjukhus i Västra Götalands län och som 
används i patientens vardagsmiljö, det vill säga, inte på sjukhus.  
 

Diagram 26. Antal förskrivna antidecubitusmadrasser som används i patientens 
vardagsmiljö fördelat på förskrivare i Västra Götalands län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Hjälpmedelscentralen, Västra Götalandsregionen 
 
 
År 2019 förskrevs ungefär 97 procent av alla antidecubitusmadrasser som används i 
patientens vardagsmiljö av kommunerna. Antalet förskrivna antidecubitusmadrasser 
har mer än fördubblats sedan 2010. 
 
Kommunen är även den största förskrivaren av hjullyftar för överförflyttning av 
sittande person som används i patientens vardagsmiljö. Antalet förskrivna hjullyftar 
ökade mellan 2010 och 2017 för att därefter minska något (se diagram 27). 

 
15 Tryckavlastande madrasser som används för att förebygga trycksår. 

Ettt sätt att mäta vårdtyngd i den kommunala hälso- och sjukvården 
är att följa hur mycket hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som 
patienter använder i sin vardagsmiljö. Fler hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning skulle kunna vara ett tecken på ökad 
vårdtyngd. I det här avsnittet redovisar vi hur förskrivningen av några 
hjälpmedel och medicinteknisk utrustning sett ut de senaste åren i 
Västra Götalands län. 
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Diagram 27. Antal förskrivna hjullyftar för överförflyttning av sittande person som används i 
patientens vardagsmiljö fördelat på förskrivare (kommun, primärvård eller sjukhus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Hjälpmedelscentralen, Västra Götalandsregionen 

 
I diagram 28 redovisas antalet förskrivna respiratorer som används i patientens 
vardagsmiljö. Respiratorer skrivs bara ut från specialistsjukvården. Studiens 
referensgrupp framförde att det blivit allt vanligare att patienter behandlas med 
respirator i hemmet. VästKoms enkät om den kommunala hälso- och sjukvården i 
Västra Götalands län pekar också på en sådan utveckling (VästKom, 2019). Data från 
hjälpmedelscentralen i Västra Götalands län ger dock ingen tydlig indikation på att så 
är fallet. För 2010 till 2016 finns bara uppgifter från NU-sjukvården (sjukhusen i 
Trollhättan och Uddevalla). Under denna period varierade förskrivningen genom att 
öka vissa år och minska andra. År 2017 till 2019 finns data för hela Västra 
Götalandsregionen. År 2018 förskrevs nästan 200 fler respiratorer än året innan, 
men sjönk med 64 stycken mellan år 2018 och 2019. 
 

Diagram 28. Antal förskrivna respiratorer som används i patientens vardagsmiljö.  
Data för åren 2010 – 2016 avser enbart NU-sjukvården. Data för åren 2017–2019  
avser hela Västra Götalands län. Förskrivs enbart från sjukhus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Kommunerna är även de största förskrivarna av elektriskt reglerbara sängar och lösa 
sängbottnar som används i patientens vardagsmiljö. Nivån har legat tämligen stabil 
sedan 2011, förutom en viss topp år 2016. 
 
Diagram 29. Antal förskrivna elektriskt reglerbara sängar och lösa sängbottnar som 
används i patientens vardagsmiljö fördelat på förskrivare (kommun, regionfinansierad 
primärvård eller sjukhus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Källa: Västra Götalandsregionen 

 
I diagram 30 redovisas antalet förskrivna syrgaskoncentratorer som används i 
patientens vardagsmiljö. Syrgaskoncentratorer skrivs bara ut från 
specialistsjukvården. För åren 2010 till 2016 finns bara data för NU-sjukvården. En 
svag ökning av antalet förskrivna syrgaskoncentratorer kan ses under åren. 

 
Diagram 30. Antal förskrivna oxygenutrustningar (syrgaskoncentratorer) som används i 
patientens vardagsmiljö (förskrivs enbart från sjukhus). Data för åren 2010–2016 avser 
enbart NU-sjukvården. Data för åren 2017–2019 avser hela Västra Götalands län.  
Förskrivs enbart från sjukhus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Hjälpmedelscentralen, Västra Götalands län  
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I diagram 31 redovisas antalet infusionspumpar som används i patientens 
vardagsmiljö. Majoriteten av dessa förskrivs av specialistsjukvården.  
 
Diagram 31. Antal förskrivna infusionspumpar som används i patientens vardagsmiljö 
fördelat på förskrivare 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Källa: Västra Götalandsregionen 

 
Ökningen av infusionspumpar är inte så brant som grafen visar. From 1 maj 2018 
ingår även pumpar för medicinering och parenteral nutrition i överenskommelsen för 
distribution och förskrivning av personliga hjälpmedel och läkemedelsnära produkter 
i Västra Götaland län (Västra Götalandsregionen, 2020c). 

 

Kvalitetsindikatorer för kommunal hälso- och sjukvård 
 

 
 
Till skillnad från andra verksamhetsområden inom vården och omsorgen har antalet 
kvalitetsindikatorer som följs upp av Socialstyrelsen varit få när det gäller den 
kommunala hälso- och sjukvården fram till år 2020. År 2019 utökades antalet 

Socialstyrelsen har utvecklat en rad indikatorer för att följa upp hur 
nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och 
omsorgen. Indikatorerna är också tänkta att spegla vårdresultat som 
bedöms vara viktiga att följa över tid. Med nationellt framtagna 
indikatorer som fokuserar på ett specifikt område kan jämförelser 
göras mellan liknande verksamheter i kommuner eller regioner. I det 
här avsnittet redovisar vi resultatet för kvalitetsindikatorer inom 
kommunal hälso- och sjukvård för kommunerna i Västra Götalands 
län. Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka indikatorer som 
finns och hur dessa har förändrats över åren. 
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indikatorer från tre till sju. Det året var också det första som den kommunala hälso- 
och sjukvården presenterades som en egen öppen jämförelse. År 2020 presenterades 
resultat för 20 indikatorer, varav 14 var nya, samt 15 så kallade bakgrundsmått. 
Notera att indikatorerna för den kommunala hälso- och sjukvården belyser 
förutsättningar för kvalitet, och inte nödvändigtvis kvaliteten på själva hälso- och 
sjukvårdsinsatsen (Socialstyrelsen 2020d).  
 
I tabell 4 finns en förteckning över samtliga indikatorer som följdes upp år 2020. 
Eftersom många indikatorer är nya eller har reviderats är resultaten bara delvis 
jämförbara över tid. Indikatorer och bakgrundsmått som är nya för år 2020 är 
markerade med gul bakgrund. 

 
Tabell 4. Förteckning över kvalitetsindikatorer för kommunal hälso- och sjukvård som 
Socialstyrelsen följde upp år 2020 

Område Indikator 

Patientsäkerhet Forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete 
Patientmedverkan i kommunens systematiska patientsäkerhetsarbete 

Samordning 
och samverkan 

Information om patientens möjligheter till samordnad individuell plan (SIP) 

Vård och 
omsorg vid 
demens-
sjukdom 
 

Har styrande dokument för vård och omsorg vid demenssjukdom  
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam inom någon av 
alla boendeformer 
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam i särskilt boende 
för äldre 
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam på korttidsplats 
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam i bostad med 
särskilt service (SoL) 
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam i bostad med 
stöd och service till vuxna (LSS) 
Erbjuder vård och omsorg med multiprofessionellt demensteam i ordinärt 
boende 

Vård och 
omsorg vid 
diabetes 
 

Har styrande dokument för vård och omsorg vid diabetes 
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem inom alla 
boendeformer 
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem i särskilt 
boende  
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem på 
korttidsplats 
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem i bostad 
med särskilt service (SoL) 
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem i bostad 
med stöd och service till vuxna (LSS) 
Erbjuder enkel fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem i ordinärt 
boende 

Vård och 
omsorg vid 
stroke 

Har en övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i stroke 
Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke inom samtliga boendeformer 
Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke i särskilt boende 
Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke på korttidsplats 
Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke i bostad med särskild service (SoL) 
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Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke i bostad med särskild service (LSS) 
Strukturerad uppföljning med vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap 
om stroke i ordinärt boende 

Vård och 
omsorg vid 
blåsdysfunktion 

Har styrande dokument för vård och omsorg vid blåsdysfunktion 
Erbjuder basal utredning avseende blåsdysfunktion för individuellt anpassad 
behandling 

Fallprevention Fallriskvärdering vid inskrivning i hemsjukvården 
Vård och 
omsorg för att 
förebygga och 
behandla 
undernäring 

Tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med fördjupad kompetens i 
att förebygga och behandla undernäring 

Vård och 
omsorg vid 
palliativ vård 

Har styrande dokument för vård och omsorg vid palliativ vård 
Har en övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i allmän palliativ 
vård 

Läkemedels-
hantering 

Använder standardiserad bedömningsmetod för symtomskattning vid 
läkemedelsbehandling i särskilt boende 
Använder standardiserad bedömningsmetod för symtomskattning vid 
läkemedelsbehandling på korttidsplats 
Använder standardiserad bedömningsmetod för symtomskattning vid 
läkemedelsbehandling i bostad med särskild service (SoL) 
Använder standardiserad bedömningsmetod för symtomskattning vid 
läkemedelsbehandling i bostad med särskild service (LSS) 
Använder standardiserad bedömningsmetod för symtomskattning vid 
läkemedelsbehandling i ordinärt boende 

Verksamhets-
förlagd 
utbildning16 

Överenskommelser för samverkan om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
Erbjuder verksamhetsförlagda utbildningsplatser för sjuksköterskeprogram på 
grundnivå 
Erbjuder verksamhetsförlagda utbildningsplatser för arbetsterapeutprogram på 
grundnivå 
Erbjuder verksamhetsförlagda utbildningsplatser för fysioterapeutprogram på 
grundnivå 
Erbjuder verksamhetsförlagda utbildningsplatser för dietistprogram på grundnivå 
Erbjuder huvudhandledare eller adjungerad klinisk adjunkt (AKA) som stöd till 
studenter och handledare under VFU 

 
Resultatet för 2020 visar att fler kommuner erbjuder enkel fotundersökning inom 
den kommunala hälso- och sjukvården till personer med diabetes jämfört med 
tidigare år, men andelen är fortfarande liten. Bland kommunerna i Västra Götalands 
län var det bara 17 procent som inom alla boendeformer erbjöd en enkel 
fotundersökning för att förebygga allvarliga fotproblem. Motsvarande siffra för riket 
var 18 procent. Endast två GR-kommuner erbjöd en sådan undersökning.  
 
I diagram 32 redovisas vilka kommuner som år 2020 hade, respektive inte hade, 
styrdokument på nämndnivå när det gäller möjligheten att erbjuda en sammanhållen 
vård och omsorg till personer med diabetes. Data för Göteborgs Stad visas inte i 
diagrammet eftersom resultatet varierar mellan stadsdelarna. 
 
 

 

 
16 Resultatet av dessa indikatorer publiceras inte. 
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Diagram 32. Kommuner i Västra Götalands län 2020 med styrdokument på nämndnivå när 
det gäller möjligheten att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till personer med 
diabetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 

 
Även andelen kommuner inom den kommunala hälso- och sjukvården som erbjuder 
vård och omsorg med ett multiprofessionellt demensteam har ökat. År 2020 erbjöd 
54 av landets kommuner sådana team. Motsvarande siffra för kommunerna i Västra 
Götalands län liksom GR-kommunerna var 50 procent (se diagram 33). Data för 
Göteborgs Stad visas inte i diagrammet eftersom resultatet varierar mellan 
stadsdelarna. 
 
Diagram 33. Kommuner i Västra Götalands län år 2020 som erbjuder stöd av ett 
multiprofessionellt demensteam  

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 
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43 procent av landets kommuner har styrdokument för samverkan på olika 
vårdnivåer när det gäller blåsdysfunktion. Andelen ligger på 26 procent för 
kommunerna i Västra Götalands län och drygt 40 procent för GR-kommunerna. I 
diagram 33 redovisas vilka kommuner i Västra Götalands län som erbjuder basal 
utredning av blåsdysfunktion för individuellt anpassad behandling. Data för 
Göteborgs Stad visas inte i diagrammet eftersom resultatet varierar mellan 
stadsdelarna. 
 
Diagram 34. Kommuner i Västra Götalands län som år 2020 erbjuder basal utredning av 
blåsdysfunktion för individuellt anpassad behandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 

 
88 procent av kommunerna har riktlinjer om att patienter, och vid behov närstående, 
ska informeras och erbjudas möjlighet till samordnad individuell plan (SIP). 
Motsvarande siffra för kommunerna i Västra Götalands län är 89 procent (se diagram 
35). Alla GR-kommuner utom två har sådana riktlinjer. 
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Diagram 35. Kommuner i Västra Götalands län som år 2020 med styrdokument på 
nämndnivå om information om patientens möjligheter till samordnad individuell plan (SIP). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 

 
71 procent av kommunerna genomför fallriskvärdering av patienter vid inskrivning i 
hemsjukvården. Bland kommunerna i Västra Götalands län ligger andelen på 78 
procent. En GR-kommun och en stadsdel i Göteborgs stad uppgav att de inte 
genomför en sådan värdering.  
 
Diagram 36. Kommuner i Västra Götalands län som år 2020 gör en fallriskbedömning vid 
inskrivning i hemsjukvården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 
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80 procent av kommunerna såväl i riket som i Västra Götalands län har forum för 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Endast två GR-kommuner uppgav att de saknar 
ett sådant forum. 29 procent av kommunerna i landet uppgav att patientmedverkan 
sker i kommunens systematiska patientsäkerhetsarbete. Motsvarande siffra för 
kommunerna i Västra Götalands län var 26 procent. Fyra GR-kommuner och fyra 
stadsdelar i Göteborgs Stad uppgav att de har sådan medverkan. 
 
35 procent av kommunerna i landet och 37 procent av kommunerna i Västra 
Götalands län har en övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning av 
personal i allmän palliativ vård. Motsvarande kompetensutvecklingsplan för 
fortbildning i stroke är 4 procent för kommunerna i riket och 7 procent bland 
kommunerna i Västra Götalands län. 
 
68 procent av kommunerna i landet och 72 procent av kommunerna i Västra 
Götalands län uppgav att de har tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
med fördjupad kompetens i att förebygga och behandla undernäring. Bland GR-
kommunerna uppgav alla utom fyra stadsdelar i Göteborgs Stad att de har tillgång till 
sådan personal.  
 
Diagram 37. Kommuner i Västra Götalands län som år 2020 hade tillgång till legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal med fördjupad kompetens i att förebygga och behandla 
undernäring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 – kommunal hälso- och sjukvård 

 
Runt 80 procent av alla kommuner i landet använder standardiserade 
bedömningsmetod för symtomskattning vid läkemedelsbehandling. Andelen kan 
variera mellan olika boendeformer. Motsvarande siffra för kommunerna i Västra 
Götalands län är runt 60 procent. Hälften av GR-kommunerna och 60 procent av 
stadsdelarna i Göteborgs Stad uppger att de använder sådana metoder.  
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Allt färre har insatser i äldreomsorgen 
 
I diskussioner med referensgruppen och chefsnätverk på GR under 
förstudien var det flera som påpekade att det inte bara är den kommunala 
hälso- och sjukvården som påverkas av omställningen till en mer nära vård 
utan även socialtjänstens verksamheter så som äldreomsorg och 
funktionshinderområdet liksom anhörig- och egenvård. Uppföljningar och 
analyser kan därför inte avgränsas till den kommunala hälso- och 
sjukvården utan behöver greppa över ett bredare område för att fånga de 
förändringar som sker.  
 
I förstudien har vi inte haft möjligheten att analysera utvecklingen inom 
alla dessa verksamhetsområden. Istället har vi valt att avgränsa oss till att 
följa några nyckeltal för äldreomsorgen eftersom merparten av de som får 
insatser från kommunal hälso- och sjukvård är äldre. I det här avsnittet 
redovisar vi bland annat uppgifter om hur många som får hemtjänst, bor 
på särskilt boende eller får vård på en korttidsenhet i GR-kommunerna och 
hur detta har förändrats de senaste tio åren. 

 
 
 
En påtaglig förändring i äldreomsorgen i Sverige är att mer än var fjärde plats i 
äldreboenden har försvunnit sedan millennieskiftet. Minskningen var störst i början 
av 2000-talet. Andelen individer med hemtjänst har också sjunkit om än inte lika 
påtagligt. Förändringen kan till viss del förklaras med att många äldre är friskare, 
men också av politiska beslut som lett till att tröskeln för att få plats på ett 
äldreboende idag är högre än för 20 år sedan. En annan förändring är genomslaget av 
marknadsinspirerade styr- och driftsformer med fokus på konkurrens och valfrihet, 
och ett ökat inslag av privata företag inom den offentligt finansierade äldreomsorgen 
(Jönsson och Szebehely, 2018).  
 
Under 2019 hade 401 000 personer, 65 år och äldre, minst en pågående insats enligt 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), till exempel hemtjänst, särskilt boende, 
trygghetslarm, matdistribution, ledsagning eller korttidsplats. Det motsvarar 19 
procent av befolkningen 65 år och äldre: 23 procent av kvinnorna och 14 procent av 
männen. Skälen till att fler kvinnor än män har sådana insatser är framförallt att det 
finns fler äldre kvinnor än män i Sverige, men också att äldre kvinnor oftare är 
ensamstående än äldre män och därför inte i lika stor utsträckning har hjälp av en 
partner (Socialstyrelsen, 2020b). Andelen äldre som har insatser från socialtjänsten 
är störst bland de som är 80 år eller äldre. Bland personer 90 år och äldre, hade 85 
procent av kvinnorna och 71 procent av männen någon insats under året. 
Motsvarande siffror för de som var 65 till 69 år var 4 procent för såväl män som 
kvinnor. 
 
I diagram 38 och 42 redovisas andelen invånare 65 år eller äldre som hade hemtjänst 
eller bodde på särskilt boende i GR-kommunerna under åren 2014 till 2018 
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respektive 2010 till 2018. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada där det går 
att få fram statistik per kommun eller län för en rad olika nyckeltal. När det gäller 
uppgifter om andelen individer som hade hemtjänst finns dock statistik inte 
tillgänglig för åren före 2014. När detta textavsnitt skrevs i slutet av maj 2020 fanns 
uppgifter för 2019 ännu inte tillgängliga i databasen. Statistik för andra år och 
åldersgrupper, till exempel för invånare över 80 år, kan hämtas från Socialstyrelsens 
statistikdatabas för äldreomsorg. För att få fram statistik på GR-nivå måste den 
beräknas manuellt eller uppgifterna begäras ut särskilt från Socialstyrelsen. 
 
Diagram 38. Andel invånare 65 år eller äldre som hade hemtjänst i GR-kommunerna  
och i riket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Kolada 

 
Av diagram 38 framgår att andelen invånare 65 år eller äldre som hade hemtjänst 
minskade i Göteborg, Mölndal och Partille under perioden 2014 till 2018. I 
Kungsbacka, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har andelen tvärtom ökat 
något. I övriga GR-kommuner har andelen legat relativt stabilt. 
Eftersom andelen personer som har hemtjänst är förhållandevis låg bland de yngre 
äldre kan det vara mer värdefullt att redovisa uppgifter för de som är 80 år eller 
äldre. I den gruppen är variationen större mellan både kommuner och år jämfört med 
gruppen 65 år och äldre.  
 
Uppgifterna i diagram 39 är hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas för 
äldreomsorg. Data för åren före och efter 2014 är inte helt jämförbara. Under åren 
2007 till 2012 gjordes mätningar en gång per år. De mättillfällen som presenteras är 1 
oktober 2007, 30 juni 2008, 1 november 2010, 1 oktober 2011 och 1 oktober 2012. 
Från och med 2014 och framåt presenteras uppgifter dels för den sista dagen i varje 
månad, dels för hela året. Statistiken avser enbart de insatser som är påbörjade. Före 
2014 var alla biståndsbeslutade insatser inkluderade. För år 2009 och 2013 saknas 
tillförlitlig statistik. 
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Diagram 39. Andel invånare 80 år eller äldre som hade hemtjänst i GR-kommunerna  
och i riket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för äldreomsorg 

 
Av diagram 39 framgår att andelen invånare 80 år eller äldre som hade hemtjänst 
ökade i majoriteten av GR-kommunerna och i riket under perioden 2007 till 2012. 
Sedan 2015 har andelen däremot minskat i merparten av GR-kommunerna såväl som 
i riket. I Öckerö kommun har andelen dock ökat under samma period. En mycket 
kraftig ökning ses också i Kungsbacka kommun 2018. 

 
Om man istället tittar på antalet personer 80 år eller äldre som hade hemtjänst under 
perioden 2007 till 2019 så har nivåerna legat ganska stabila över tid, både i GR-
kommunerna och i riket (tabell 5).  
 
Tabell 5. Antal invånare 80 år eller äldre som hade hemtjänst i GR-kommunerna och i riket 

Region 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ale 178 189 201 196 208 303 317 296 302 316 326 

Alingsås 404 430 399 397 389 627 662 681 652 703 691 

Göteborg 6 383 6 498 6 734 6 507 6 328 8 093 7 988 7 694 7 554 7 328 7 112 

Härryda 243 287 268 301 329 338 352 323 353 347 306 

Kungsbacka 560 851 619 794 759 1 057 1 084 1 134 1 161 1 584 1 572 

Kungälv 352 360 420 465 417 608 642 642 624 618 619 

Lerum 149 171 234 253 282 443 427 437 515 448 436 

Lilla Edet 117 92 91 101 111 211 205 237 237 241 179 

Mölndal 437 454 533 509 526 848 835 825 781 785 713 

Partille 337 360 273 436 530 595 403 508 520 482 478 

Stenungsund 205 215 206 193 205 258 292 302 301 289 298 

Tjörn 101 103 107 132 128 174 175 206 223 217 207 

Öckerö 116 104 144 158 137 177 179 195 200 214 213 

Riket 110 698 110 312 114 898 117 390 118 698 162 476 164 810 163 373 160 614 165 775 168 886 

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för äldreomsorg 
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Ett hopp i nivåer ses mellan år 2012 och 2014 vilket beror på förändringar i sättet att 
mäta. Kungsbacka och Göteborg skiljer ut sig något från övriga kommuner. 
Kungsbacka har haft en markant ökning de senaste åren av antalet invånare 80 år 
eller äldre som hade hemtjänst medan en minskning har skett i Göteborg. 
 
Ett sätt att mäta vårdtyngden för de brukare som har hemtjänst är att undersöka hur 
många timmar hemtjänst de har beviljats. Det genomsnittliga antalet timmar per 
brukare och månad i Sverige har legat stabilt runt 35 timmar sedan 2014. I GR-
kommunerna är antalet beviljade timmar per brukare i genomsnitt något högre (se 
diagram 40). Det skulle kunna bero på att GR-kommunerna är mer generösa i sina 
bedömningar av brukares stödbehov. Men det skulle också kunna bero på att tröskeln 
för att över huvud taget få hemtjänst är högre i GR-kommunerna och att individen 
beviljas stöd först när de har omfattande stödbehov.  
 
Diagram 40. Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kolada 

 
Ett annat sätt att mäta vårdtyngd inom hemtjänsten är att undersöka hur stor andel 
av alla brukare som beviljas mer än 120 timmar hemtjänst per månad. På nationell 
basis har andelen legat stabilt runt tre procent sedan 2014. Nivån i de flesta GR-
kommunerna är högre – i Kungälv, Lerum, Mölndal och Öckerö nästan dubbelt så 
hög. I Göteborg, Partille och Tjörn ses däremot lägre andelar än för riket. I merparten 
av GR-kommunerna har andelen brukare som beviljats mer är 120 timmar hemtjänst 
på månad minskat mellan år 2014 och 2019. Uppgifter saknas för Härryda kommun 
och enstaka år för andra GR-kommuner och för riket. 
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Diagram 41. Andel brukare 65 år och äldre som beviljats mer än 120 timmar hemtjänst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kolada 

 

Allt färre äldre bor på särskilt boende 
År 2019 bodde 108 500 personer som var 65 år eller äldre på särskilt boende i 
Sverige. Av dessa var 66 procent kvinnor och 34 procent män. Bland personer 90 år 
och äldre bodde 36 procent av kvinnorna och 25 procent av männen på särskilt 
boende under året. I den yngsta åldersgruppen, 65 till 69 år, var det 0,5 procent av 
kvinnorna och 0,7 procent av männen som bodde på särskilt boende (Socialstyrelsen, 
2020b). 

 
Andelen invånare 65 år och äldre som bor i särskilda boendeformer har minskat i de 
flesta GR-kommuner under perioden 2010 till 2018. Minskningen är särskilt markant 
i Ale och på Tjörn och Öckerö. I Härryda har den tvärtom ökat något. I Kolada går det 
inte att få fram uppgifter för riket när det gäller andelen invånare 65 år och äldre i 
särskilda boendeformer. Därför saknas en sådan jämförelse i diagram 42. 
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Diagram 42. Andel invånare 65 år eller äldre i särskilda boendeformer i GR-kommunerna  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Kolada 

 
Om man istället tittar på antal individer 65 år eller äldre som bor i särskilt boende så 
har nivåerna legat relativt stabilt sedan 2007 i riket (se diagram 43). Ett hopp i nivåer 
ses mellan år 2012 och 2014 vilket beror på förändringar i sättet att mäta.  
 
 
Diagram 43. Antal invånare 65 år eller äldre som bodde på permanent särskilt boende  
i Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas över äldreomsorg 

 
I GR-kommunerna ses också relativt stabila nivåer av antal äldre som bor i särskilt 
boende. En viss minskning kan skönjas på senare år i majoriteten av kommunerna, 
dock inte i Kungsbacka där antalet istället ökar (se diagram 44).  
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Diagram 44. Antal individer 65 år och äldre som bor permanent på särskilt boende  
i GR-kommunerna utom Göteborgs Stad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas över äldreomsorg 

 
Medelåldern bland personer i Sverige som var bosatta på permanent särskilt boende 
2019 var knappt 86 år. Medelåldern varierar något mellan GR-kommunerna. På 
senare år har den varit lägst i Ale och högst på Öckerö. Variationen i medelålder inom 
respektive GR-kommun är liten mellan åren (se diagram 45).  

 
Diagram 45. Medelåldern för personer bosatta på permanent särskilt boende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Källa: Kolada 

 
Andelen invånare som är 80 år och äldre som bor permanent på särskilt boende har 
inte minskat i lika stor utsträckning i GR-kommunerna de senaste tio åren som för 
andelen invånare 65 år och äldre. I Göteborg, Härryda och Mölndal ses relativt 
stabila nivåer medan andelen sjunker i Ale, Alingsås, Kungsbacka, Stenungsund och 
Tjörn. Återigen ses ett hopp i nivåer mellan år 2012 och 2014 vilket beror på 
förändringar i sättet att mäta. 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

81

82

83

84

85

86

87

88

2014 2015 2016 2017 2018 2019



   

66 (78) 

Nära vård ur ett kommunalt perspektiv 

Diagram 46. Andel invånare 80 år och äldre som bor permanent på särskilt boende  

 

 

 

 

 
 
 

 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för äldreomsorg 
 

Ungefär lika många vårdas på korttidsboende 
Antalet personer som är 65 år eller äldre som vårdas på så kallat korttidsboende17 har 
legat relativt stabilt i både GR-kommunerna och i riket under åren 2014 till 2019 (se 
tabell 6). En viss minskning ses i Härryda och Mölndal medan Ale, Alingsås, 
Kungsbacka, Stenungsund och Öckerö har haft en viss ökning.  

 
Det saknas möjligheter att göra jämförelser mellan åren före och efter 2014. Innan 
2014 gjordes punktprevalensmätningar vid ett tillfälle per år då antalet invånare som 
just detta datum var beviljade korttidsboende räknades. Sedan 2014 räknar man 
istället på det totala antalet invånare som beviljats korttidsboende på årsbasis. 
 
  

 
17 Ett tillfälligt boende förenat med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bland annat 
avlösning, växelvård och eftervård. 
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Tabell 6. Antal personer 65 år eller äldre som vårdats på korttidsboende 

Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ale 91 80 91 103 124 108 
Alingsås 199 179 220 182 216 228 
Göteborg 1 928 2 057 2 079 2 044 2 047 2 069 
Härryda 180 174 165 177 165 138 
Kungsbacka 243 274 299 279 279 289 
Kungälv 189 211 163 154 165 183 
Lerum 191 149 179 167 175 192 
Lilla Edet 86 92 94 85 78 69 
Mölndal 249 212 190 188 204 190 
Partille 224 198 194 216 250 286 
Stenungsund 69 96 85 83 90 105 
Tjörn 71 76 91 86 77 70 
Öckerö 79 85 94 88 99 115 
Riket 39 960 40 783 41 349 39 744 40 470 38 277 

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för äldreomsorg 

 
 
Majoriteten av de som vårdas på korttidsboende är 80 år eller äldre. Det är därför 
värdefullt att särskilt undersöka hur stor andel av alla invånare 80 år eller äldre som 
vårdas på en sådan boendeform. Andelen har legat relativt stabilt på riksnivå mellan 
år 2014 och 2019 – runt 5,5 procent. Nivåerna varierar markant mellan GR-
kommunerna. I Härryda, Lilla Edet, Partille och Öckerö är nivåerna närmare dubbelt 
så höga som riksgenomsnittet. I Ale, Partille och Öckerö har andelen ökat under 
perioden medan den minskat i Kungälv, Lerum och Lilla Edet (se diagram 47). 
 
Diagram 47. Andel individer 80 år eller äldre som vårdats på korttidsboende 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för äldreomsorg 
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4. Slutsatser 
I det här avslutande kapitlet sammanfattar vi förstudiens viktigaste iakttagelser och 
slutsatser. Särskilt fokus ligger på att besvara förstudiens huvudsakliga 
frågeställning, nämligen om omställningen till en mer nära vård inneburit en 
övervältring av arbetsuppgifter till kommunerna. Avslutningsvis ger vi förslag på hur 
man kan arbeta vidare med att följa upp omställningen till en mer nära vård och 
omsorg ur ett kommunalt perspektiv. 

Bättre kunskapsunderlag behövs 
Förstudien visar att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa 
omställningen till en mer nära vård och omsorg och vad den innebär för 
kommunerna. Den data som idag finns tillgänglig riskerar att ge skeva bilder 
eftersom kommunerna mäter på olika sätt, till exempel när det gäller kostnader för 
kommunal hälso- och sjukvård, och för att innehållet i den vård som ges förändras 
över tid. Om inte omställningens effekter beskrivs med fakta, och om regioner och 
kommuner inte gemensamt analyserar och drar slutsatser från dessa fakta, så 
kommer det att väsentligt försvåra, kanske omöjliggöra, konstruktiva dialoger om 
förskjutningar i arbetsuppgifter och kostnader mellan parterna och om hur medel ska 
fördelas på ett rimligt sätt. Idag görs sådana gemensamma analyser nästan inte alls.  
 
Förstudien visar att det på många områden saknas såväl nationella som regionala 
data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens 
omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet på sätt som motsvarar den 
uppföljning som sker av hälso- och sjukvård som bedrivs i regionerna. Det gör också 
att det i dagsläget är svårt att veta om den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
kommunerna är jämlik över landet. Till exempel saknas det offentlig nationell 
statistik över den kommunala hälso- och sjukvårdens kostnader på kommunnivå, 
vilka medicintekniska hjälpmedel som används i den kommunala hälso- och 
sjukvården liksom antal delegationer och vad som delegeras. Nationella 
patientenkäter eller brukarundersökningar görs inte för patienter som får kommunal 
hälso- och sjukvård. Även om kommunerna sedan den 1 januari 2019 är skyldiga att 
rapportera vilka vårdåtgärder som utföras av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal, saknas det fortfarande heltäckande och tillförlitlig statistik över 
vilka insatser som ges i kommunal hälso- och sjukvård. Många kommuners 
journalsystem medger inte automatisk sammanställning av dessa uppgifter och det 
saknas dessutom legala möjligheter att samla in data från privata utförare av 
kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. 
 
Såväl Socialstyrelsen (2020d) som SKR (2020b) påpekar att det finns behov av att 
utveckla nyckeltal och indikatorer som fångar effekter av omställningen till en mer 
nära vård för den vård och omsorg som kommunerna ansvarar för. Vi ser att flera 
initiativ har tagits av bland andra Socialstyrelsen och SKR för att ta fram nya sätt att 
mäta, men att relevanta data idag är svåra att få fram. Helt nya uppgifter kommer att 
behöva registreras. Det gäller särskilt patienters upplevelser av vården. 
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för den kommunala hälso- och sjukvården 
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belyser till exempel bara förutsättningar för kvalitet, och inte nödvändigtvis 
kvaliteten på själva hälso- och sjukvårdsinsatsen.  
 
I diskussioner med förstudiens referensgrupp och chefsnätverk på GR var det flera 
som påpekade att det inte bara är hälso- och sjukvården i kommunerna som påverkas 
av omställningen till en mer nära vård utan även socialtjänstens verksamheter så som 
äldreomsorg och funktionshinderområdet liksom anhörig- och egenvård. 
Uppföljningar och analyser av hur kommunerna påverkas av omställningen kan 
därför inte avgränsas till den kommunala hälso- och sjukvården utan behöver greppa 
över ett bredare område för att fånga de förändringar som sker. För att kunna följa 
upp effekterna av omställningen till en mer nära vård finns också behov av att följa 
patientgruppers samlade vårdkonsumtion eller vårdförlopp oavsett hos vilken 
huvudman vården ges. Detta låter sig inte göras idag. Effekter kan i bästa fall 
studeras hos varje vårdgivare för sig. 

Oklart hur omställningen har påverkat kommunerna 
Det är inte möjligt att i denna förstudie ge tydliga svar på frågan om omställningen 
till en mer nära vård har inneburit en övervältring av arbetsuppgifter till 
kommunerna. Orsakerna är, som framgått, flera. Det saknas idag nationella och 
regionala data på många områden för att på ett tillförlitligt sätt kunna följa den 
kommunala hälso- och sjukvårdens utveckling i Sverige. Eftersom det dessutom 
saknas en tydlig definition av nära vård, är det i dagsläget svårt att följa upp 
effekterna av omställningen. Det saknas en tydlig definition av nära och vård. Även 
om en definition hade funnits skulle det vara komplicerat att avgöra om en 
förändring beror på omställningen till nära vård eller något annat, som exempelvis 
nya behandlingsmetoder. Exakt var gränsen går för kommunens respektive regionens 
hälso- och sjukvård är svårt att precisera (SoU 2020:19; Englund och Lindblom, 
2018). Den medicinska och medicintekniska utvecklingen går snabbt. 
Ansvarsgränsen mellan sluten vård, öppen specialistvård och primärvård förflyttas 
hela tiden. Att olika huvudmän har en kontinuerlig dialog om gränser och 
ansvarsområden torde vara en förutsättning för att åstadkomma en god nära vård. 
 
Förstudien pekar trots dessa svårigheter ändå på ett antal utvecklingstrender i den 
kommunala hälso- och sjukvården såväl nationellt som i GR-kommunerna. 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020) konstaterar att lagändringen kring 
samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården den 1 januari 2018 har förbättrat 
samverkan mellan vårdgivare men lett till ökade kostnader i kommuner och i 
regionens primärvård. Utvecklingen bekräftas av VästKoms enkät riktad till 
kommunerna i Västra Götalands län (VästKom, 2019).  
 
Medelvårdtiden på sjukhus liksom antal slutenvårdstillfällen har minskat under flera 
år, men är särskilt tydlig sedan år 2015 och för patienter 80 år och äldre. Förstudien 
visar samtidigt att andelen individer som får insatser från kommunal hälso- och 
sjukvård också minskar, vilket talar mot en övervältring av patienter från slutenvård 
till kommunal hälso- och sjukvård. Mellan år 2018 och 2019 sjönk till och med 
antalet patienter som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård med närmare 
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46 000 individer. Här behövs dock fördjupade analyser som inte bara ser till antal 
patienter utan också till innehållet i den vård som ges. Om vårdtyngden ökar för de 
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård kan kommunerna få en ökad 
arbetsbörda även om antalet patienter minskar.  
 
Utvecklingen skulle kunna tyda på att bättre behandlingsmetoder och ökad folkhälsa 
leder till minskade behov av såväl hälso- och sjukvård som omsorgsinsatser. Men 
utvecklingen skulle också kunna tyda på att kommunerna gör striktare tolkningar av 
vilka personer som beviljas kommunal hälso- och sjukvård eller omsorgsinsatser och 
att fler insatser idag görs av anhöriga eller individen själv som egenvårdsinsatser. 
 
Data från stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad samt Härryda 
kommun visar att vårdtyngden ökar bland patienter som är inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård. De har fler och mer tidskrävande insatser. Även VästKoms enkät 
pekar på att den kommunala hälso- och sjukvården tar hand om allt sjukare patienter 
med mer komplexa tillstånd (VästKom, 2019). Data från Härryda kommun visar att 
antalet delegationer ökar kraftigt och att fler avancerade behandlingar ges i hemmet. 
Sammantaget ställer detta högre krav på den kommunala hälso- och 
sjukvårdspersonalens kompetens, något som ofta glöms bort i diskussionerna kring 
en mer nära vård.  
 
Utvärderingen av mobil närvård i Västra Götalands län (Norén och Segerberg, 2019) 
pekar på att mobila närsjukvårdsteam samt hemsjukvårdsteam förstärkta med mobil 
hemsjukvårdsläkare initialt kan leda till ökade arbetsinsatser för kommunens 
sjuksköterskor, men att denna typ av teamarbete på sikt leder till effektivitetsvinster 
genom att sjuksköterskorna inte behöver lägga lika mycket tid på att få tag på 
ansvarig läkare och hitta rätt information om patienten och deras behandling. Hur 
behovet av hemtjänst och andra insatser från socialtjänsten påverkas har dock inte 
undersökts.  
 
Utvärderingen av mobil närvård i Västra Götalands län visar också på minskad 
konsumtion av slutenvård, specialistvård samt besök på akutmottagning bland 
patienter sex månader efter inskrivning i mobila hemsjukvårdsteam eller 
närsjukvårdsteam (Norén och Segerberg, 2019). Det är dock inte säkert att den 
minskade vårdkonsumtionen är en effekt av mobil närvård. I en studie av mobila 
geriatriska team i Jönköpings län lottades patienter till att antingen få vård i ett 
geriatriskt mobilt team eller sedvanlig vård. Ett år senare hade vårdkonsumtionen 
minskat lika mycket i båda grupperna. Forskarna drog slutsatsen att det finns en 
naturlig variation i vårdkonsumtion över tid bland sköra äldre. Eftersom kostnaden 
för vård i mobila geriatriska team var betydligt högre än sedvanlig vård konstaterades 
att insatsen inte kunde ses som kostnadseffektiv även om den var mycket uppskattad 
bland patienterna (Fristedt, Nystedt och Skogar, 2019).  

Behov av mer kunskap 
Förstudien pekar på att det finns ett stort behov av att synliggöra den kommunala 
hälso- och sjukvårdens utveckling och utmaningar mot bakgrund av omställningen 
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till en mer nära vård. Fokus i omställningsarbetet har hittills till stor del legat på 
regionerna trots att drygt 25 procent av alla hälso- och sjukvårdskostnader i Sverige 
genereras i kommunal hälso- och sjukvård. Det senaste året har dock flera initiativ 
tagits på nationell nivå för att stärka kommunernas roll i den nära vården, till 
exempel när det gäller stöd till kompetensutveckling av personal inom kommunal 
vård och omsorg. Bristen på lättillgängliga data och indikatorer för uppföljning av 
omställningens effekter för kommunerna har också börjat uppmärksammas.  
 
Det behövs mer kunskap om hur omställningen till en mer nära vård påverkar 
kommunerna, både vad gäller vårdkvalitet, patientsäkerhet, kostnader och 
kompetensbehov. Vi bedömer det som särskilt angeläget att följa vård- och 
omsorgskvaliteten för patienter, brukare och anhöriga. Här behöver nya data tas fram 
eftersom denna typ av uppgifter saknas idag. Som ett led i att möta behovet av mer 
kunskap på området kommer FoU i Väst vid Göteborgsregionen att genomföra flera 
fördjupande studier som rör omställningen till en nära vård och omsorg.  
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