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Landstingsstyrelsen

Yttrande över departementspromemoria Huvudmannaskap för
hemsjukvård mm (S2006/5255/ST)
Ärendet
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över
departementspromemorian Huvudmannaskap för hemsjukvård mm. I detta
ärende redovisas förslag till yttrande. Yttrandet har utarbetats av Beställare
Vård i samråd med LSF Juridik.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

avge yttrande till Socialdepartementet enligt detta tjänsteutlåtande
samt

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
I promemorian föreslås att ansvaret för hemsjukvården skall åläggas
kommunerna genom en ändring i hälso- och sjukvårdslagen med möjlighet
för kommuner och landsting att träffa avtal om annan fördelning.
Förvaltningen anser att förslaget bör avvisas. I denna del vill förvaltningen
hänvisa till att landstinget i sitt yttrande över Äldrevårdsutredningens
betänkande sammanhållen hemvård (SOU 2004:68) har avvisat
utredningens förslag att genom en nationell lagstiftning och åtföljande
skatteväxling genomföra en förändring av huvudmannaskapet. Ett
riksdagsbeslut om en huvudmannaskapsreform skulle inte lösa de problem
som utredningen pekade på. I yttrandet framhöll landstinget vidare att de
landsting och kommuner som önskar överföra hemsjukvården i eget boende
till kommunen kan lokalt överenskomma om detta redan med dagens
regelverk. Inom landstinget och kommunerna pågår ett utvecklings- och
förändringsarbete för att inom ramen för de resurser som står till förfogande
förbättra vård och service för de grupper som betänkandet rör.
Några nya skäl som motiverar en på nationell nivå beslutad
huvudmannaskapsreform framförs inte i promemorian.
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Förvaltningens inställning är således att förslagen i promemorian inte bör
föranleda en ny lagstiftning.
Om promemorian ändå anses ligga till grund för lagändringar vill
förvaltningen peka på följande brister och otydligheter i promemorian.
Begreppet hemsjukvård måste definieras och ytterligare belysas vad den
omfattar och vad den inte omfattar. I lagförslaget regleras i 18 § 4. ansvaret
för hälso- och sjukvård i boenden enligt 6 kap 1 § socialtjänstlagen. Vad
som avses med ”bedriver verksamheten” är oklart. Detta måste ytterligare
belysas. Skillnaden mellan habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och
insatsen råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade är inte tillräckligt utredd i promemorian.
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