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Förord  

Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV) har funnits sedan år 2009 och 

närmare hälften av kommunerna har något valfrihetssystem inom sin 

äldreomsorg. På många sätt har det varit en fantastisk utveckling för 

medborgarna. Sätten att upphandla, kvalitetssäkra och utvärdera 

äldreomsorgen fortfarande har fortfarande inte fullt ut har anpassats till att 

personer med äldreomsorg idag också har omfattande behov av sjukvård 

och får insatser från flera olika huvudmän och vårdgivare. Det finns också 

en misstänksamhet och misstro mot kommunerna som beställare av 

tjänsterna. På motsvarande sätt finns en misstro mot utförarna om deras 

förmåga och vilja att bedriva ett seriöst arbete av hög kvalitet.  

För att komma tillrätta med den ömsesidiga misstron och för att stärka de 

äldre i deras val av utförare krävs tydliga spelregler från kommunernas sida 

och möjligheter för utförarna att visa och informera om den verksamhet 

man erbjuder. Av det skälet gav Vårdföretagarna Rådhusgruppen City i 

uppdrag att granska förfrågningsunderlag för LOV ur ett kvalitetsperspektiv 

och inhämta synpunkter från beställare och utförare. Rapporten innehåller 

förslag till hur kommunerna kan bli tydligare i sin roll som kvalitetssäkrare 

av vård- och omsorgstjänster oavsett utförare. 

Rapporten har tagits fram som en del i det arbete som Vårdföretagarna 

genomför inom ramen för Överenskommelsen om de mest sjuka äldre.  

Vi vill tacka de personer från kommuner och företag som bidragit i 

intervjuer.  

 

Stockholm januari 2013  

 

Håkan Tenelius  

Näringspolitisk chef  

Vårdföretagarna  
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Sammanfattning 

De äldres behov av omsorg 

 

Den svenska äldreomsorgen har genomgått en lång utveckling mot att äldre 

får alltmer inflytande och valfrihet i sin vård- och omsorgssituation. Detta 

har möjliggjorts genom förändrade samhällsvärderingar, 

kunskapsutveckling, medicinska framsteg och tjänsteinnovationer. 

Utvecklingen har medfört att de allra flesta som har äldreomsorg idag också 

har omfattande behov av insatser och att verksamhetsgränserna har börjat 

luckrats upp så att t.ex. viss specialistvård numera kan ges i hemmet. En 

följd är stora kvalitetsförbättringar för svårt sjuka äldre. 

Under 2000-talet har två principiella förändringar skett i det nationella 

arbetet med äldreomsorg. Evidensbaserad praktik har blivit en etablerad 

kunskapssyn och den ligger till grund för den överenskommelse om de mest 

sjuka äldre som Vårdföretagarna deltar i fr.o.m. 2012.  LOV-lagstiftningen 

som infördes 2009 har ytterligare stärkt den enskildes valfrihet.  Hur den 

förändrade kunskapssyn som fastslagits genom överenskommelserna om 

äldreomsorgen och de mest sjuka äldre förhåller sig till den enskildes 

valfrihet är inte självklart men innebär heller inte någon motsättning. Staten 

och SKL har tidigare kommit överens om att vetenskap blir användbar först 

när den också integreras med brukarens situation och önskemål.  

Äldreomsorgens hjälpinsatser har minskat över tid och omstruktureringen 

från särskilt boende till stöd i det vanliga ordinära boendet fortsätter; 

andelen äldre som bor i särskilt boende minskar. Samtidigt får allt fler äldre 

hemtjänst och en allt större del av hemtjänsten lämnas till personer som 

behöver omfattande insatser. Det är en snedvriden bild att allt inom 

äldreomsorgen exempelvis handlar om att vara frisk, välja vin till maten och 

ha ett aktivt liv på ett äldreboende. Verkligheten är allt oftare 

multidiagnosticerade äldre i behov av hemtjänst och med stora och 

komplexa vårdbehov som kräver nära samarbete mellan landsting och 

kommuner. 

Inom äldreomsorgen har produktiviteten ökat radikalt. Den medicintekniska 

utvecklingen har inneburit en rad förändringar som var för sig är rätt 

odramatiska och idag tas för självklara.  
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Vårdval 

Sveriges kommuner har sedan år 2009 möjlighet att välja att upphandla 

äldreomsorgstjänster med stöd i lagen om valfrihetssystem (LOV) som 

alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU). Valfrihetssystemen 

ger medborgare möjlighet att välja mellan olika leverantörer av tjänster 

inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för privata företag och 

organisationer att utföra tjänster som kommunen eller landstinget tidigare 

utfört i egen regi. LOV har karaktären av en ramlagstiftning, det är upp till 

kommunerna om de vill införa valfrihetssystem och vilka tjänster som skall 

omfattas. Detta innebär utmaningar för utförare som är verksamma i flera 

kommuner, eftersom tillämpningen av lagen ser olika ut i alla kommuner.  

Knappt hälften av Sveriges kommuner har lagt upp minst ett 

förfrågningsunderlag på Kammarkollegiets nationella valfrihetswebb och 

totalt omfattas 23 olika tjänsteområden. Hemtjänsten är överlägset störst där 

hälften av landets brukare omfattas av valfrihetssystem. 

Eftersom ersättningen till samtliga utförare i ett kundvalssystem enligt LOV 

är densamma, förväntas utförarna konkurrera med kvalitet. När 

konkurrensen hårdnar, förväntas utförarna att ändra sitt agerande för att 

stärka kvaliteten. Genom att ge brukaren möjlighet att byta, överlåter man 

indirekt en del av kvalitetsuppföljningen till den enskilde brukaren. Men är 

det tillräckligt?  Vet vi idag hur kvaliteten är i hemtjänsten eller i det 

särskilda boenden? Har kommunerna koll på de egna och på de privata 

utförarna? 

Förfrågningsunderlag och uppföljning – godtyckligt? 

Genom att granska LOV- upphandlingar avseende hemtjänst och särskilt 

boende i ett antal kommuner i Stockholms län försöker vi se om dessa 

fångar kvalitetsaspekterna i vården och omsorgen samt om dessa följs upp 

och blir synliggjorda.  

Vi noterar att sätten att upphandla, kvalitetssäkra och utvärdera 

äldreomsorgen fortfarande inte fullt ut har anpassats till att personer med 

äldreomsorg idag också har omfattande behov av sjukvård och får insatser 

från flera olika huvudmän och vårdgivare. Detta medför oklarheter på flera 

sätt för såväl beställare och utförare som för äldre själva och deras anhöriga. 

Vem är det egentligen som har ansvar för kvaliteten? Hur ser det offentliga 

åtagandet ut? Vad kan kunden förvänta sig?  
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De flesta av Socialstyrelsen framtagna definitionerna av kvalitet i 

äldreomsorgen på sex områden återfinns i förfrågningsunderlagen som 

sådant utförarna ska bedriva sina verksamheter utifrån. Men det finns inga 

förtydliganden om vad som krävs för att leva upp till de fina orden. 

Överhuvudtaget ger förfrågningsunderlagen lite vägledning i det konkreta 

vardagliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Kraven på utförarna är 

stora men inte särskilt konkreta. Värdeord som självbestämmande och 

integritet, trygghet och kontinuitet samt rätt till ett så aktivt och meningsfullt 

liv som möjligt utvecklas ibland över flera sidor.    

När man läser uppföljningskraven i alla förfrågningsunderlagen får man lätt 

uppfattningen att allt granskas, men i själva verket är granskningen ytlig.  

Knappt hälften av de granskade kommunerna har utvecklade 

uppföljningsplaner enligt förfrågningsunderlaget. Leverantörerna är tvungna 

att delta i alla former av uppföljning och att ställa sina verksamheter till 

förfogande för detta. Men det är svårt att utläsa vad det i realiteten innebär 

för verksamheterna. Företagen vet inte när de blir godkända utförare vad 

som kommer att krävas av dem i form av olika uppföljningar och 

redovisningar. 

Intervjuer med kommunföreträdare och med utförare 

Genom telefonintervjuer med dels ansvariga för LOV i tio kommuner i 

Stockholms län samt med 16 utförare i kommunerna har en bild av 

verksamheterna som bedrivs med stöd i lagen om valfrihetssystem i 

Stockholms län framkommit med fokus framförallt på det brister som 

påtalats och de önskemål om förbättring och utveckling som framförts. 

Företrädare för de tio kommuner som granskats delar i stort sett 

uppfattningen att det inte går att utläsa i förfrågningsunderlagen hur 

kvaliteten ska följas upp. I samtliga kommuner säger man att uppföljningen 

är densamma för kommunal och privat verksamhet. Endast ett fåtal 

kommuner arbetar med kvalitetsindikatorer. Det pågår ingen systematisk 

jämförelse mellan enheter eller granskning av utvecklingen av vård- och 

omsorgsresultat för individer. Inte i något förfrågningsunderlag krävs 

registrering i kvalitetsregister. Samtidigt är de intervjuade i kommunerna 

övertygade om att de allra flesta utförare vill bli granskade och uppföljda. 

Flera av dem anser att förfrågningsunderlagen skulle behöva bli tydligare 

avseende kraven. Det är en svår balansgång eftersom det inte får bli för 

mycket detaljstyrning menar man. Deras slutsats är att om man bara 

kommer igång som det var tänkt med kvalitetsuppföljningen kommer det att 

ge bra kontroll av verksamheterna!  
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Företrädare för utförare i de tio kommunerna framför synpunkter enligt 

följande: 

Tolkning av uppdraget  

Av intervjuerna framgår att möjligheten att tolka beställningen från 

kommunen bygger på att utföraren har med sig en erfarenhetsbaserad 

kunskap om vad som är samhällets uppdrag till äldreomsorgen, eftersom det 

förutsätter att utföraren kan tolka målparagraferna i Socialtjänstlagen. De 

privata utförarna beskriver också att även om de kan tolka vad kommunen 

beställer, kan de inte alltid leverera vad slutkunden vill ha, något som 

valfriheten skapat förväntningar på. Bidragande är bl.a. ersättningarnas 

utformning och lagstiftningens krav på rättssäkerhet i 

myndighetsutövningen.  

Behov av förtydliganden av uppdraget  

De intervjuade företagen önska sig ett förtydligande av uppdraget för att 

kunna utveckla och förbättra kvaliteten. Uppdraget måste vara realistiskt. 

Det måste sättas i relation till den ersättning man är beredd att betala. Man 

kan inte ställa skyhöga krav och sedan inte avsätta tid för det. För att 

tillgodose brukarens behov och önskemål anser flera att det skulle behövas 

rambeslut i biståndsbedömningarna. Både kommunföreträdare och utförare 

är osäkra på om detta är förenligt med SoL:s krav på rättssäkerhet i 

myndighetsutövningen. Särskilt problematiskt blir det när 

biståndsbedömningen är så pass missvisande att det medför kvalitetsbrister 

eller patientsäkerhetsrisker om inte utföraren gör avsteg från beställningen. 

Det skapar oklarheter i ansvarsutkrävningen.  

Det försvårar också möjligheterna att utveckla en uppföljning som är 

jämförbar mellan olika verksamheter.  

Tydligt uppdrag, bra uppföljning viktigt för konkurrenssituationen  

Även om de intervjuade företagen anser att de själva kan tolka kraven i 

förfrågningsunderlagen medför luddigheten att det öppnar upp för en osund 

konkurrens. SoL är svår att använda för att utkräva ansvar och följa upp 

resultat.   

En central fråga är hur man ser till att det blir rättvis konkurrens mellan 

privata utförare och den egna verksamheten. För förvaltningen innebär de 

nya aktörerna att man måste se över den egna verksamheten för att möta 

konkurrensen och för att klara verksamheten med nya budgetförutsättningar. 
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Företagen ser och hör saker runt omkring sig som tyder på att kommunerna 

inte tar tag i anmälningar, information och tips. Flera anser att det 

fortfarande finns alltför många oseriösa företag i branschen. De som vill 

göra ett kvalitativt bra jobb bör uppmärksammas och få möjlighet att visa 

det. Det finns en uppfattning hos flera att det tyvärr finns ett antal oseriösa 

företag. Dessa kommer med nuvarande uppföljningar och kontroller lätt 

undan. 

Utförarna som vi har intervjuat är samstämmiga i sina önskemål om att de 

vill ha tydligare kvalitetskrav och att de vill följas upp mot dessa. De vill att 

det ska löna sig att satsa på kvalitet inte bara gentemot kunder och deras 

anhöriga. Man ska också kunna få betalt för det. På så sätt kan 

verksamheterna utvecklas.    

Trots den bristfälliga kontrollen och uppföljningen anser alla utförarna att 

det lönar sig att prestera bra kvalitet, inte minst för egen skull men 

framförallt för kunder och deras anhöriga.  

Behov av jämförbar kvalitetsuppföljning  

Avsaknaden av fastslagna kvalitetsindikatorer för uppföljning gör att 

uppgifterna och resultaten inte kan presenteras på ett sådant sätt att äldre 

och deras anhöriga kan använda dem för att göra ett rationellt valt av 

utförare.  

Saker som skulle kunna förtydliga uppdraget och uppföljningen tycker de 

intervjuade företagen är viktigt när det handlar om att kunna utveckla och 

förbättra kvaliteten för de äldre. Man vill verkligen att man förbättrar 

uppföljningsverktygen och också värderar och väger kriterierna olika med 

avseende på angelägenhetsgrad. Det är också viktigt att de i kommunerna 

som ansvarar för de äldres vård och omsorg är medvetna om att när en 

individ idag flyttar in i ett särskilt boende befinner de sig i ett betydligt 

sämre skick är förr. Nu handlar det ofta om korta vårdtider eftersom de 

flesta är svårt sjuka.  

Det måste finnas förutsägbara och mätbara kvalitetsindikatorer. Helst bör 

dessa vara lika för alla enheter inom hemtjänsten respektive särskilda 

boendet i landet. Det ska sedan vara varje kommuns ansvar att tydliggöra 

vilka kvalitetsindikatorer som är aktuella i varje LOV-upphandling, hur de 

ska följas upp och hur ofta. De bör kopplas till resultat och belöningar för 

att incitamenten att följa dem ska vara starka. 

Vi vill ha kraven omvandlade till mätbara indikatorer och vi vill ha en 

löpande uppföljning t.ex. genom kvalitetsregistren, säger de intervjuade 

företagen. Mätbara resultat är bra!  
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Kvalitetsregistrens legitimitet och användning  

Sedan 2010 har regeringen avsatt medel för att utveckla de två 

kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior alert. Fr.o.m. 2011 

får ytterligare två register Svedem och BPSD-registret utvecklingsstöd. 

Utvecklingen av registren bedöms som viktiga för att främja ett systematiskt 

förändringsarbete. Registren innebär att det finns en möjlighet att 

kvalitetssäkra hela vårdprocessen för de äldre.  

Ingen av de tio granskade kommunerna ställer i sina förfrågningsunderlag 

krav på utförarna att de ska registrera i något av de aktuella 

kvalitetsregistren inom äldreomsorgen. I de flesta av kommunerna ställs inte 

heller krav på de egna enheterna att registrera, åtminstone inte inom 

hemtjänsten. 

I en kommun, Stockholm stad, har fattats beslut om att stadens vård- och 

omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter för äldre, oavsett regi, 

ska delta i de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska 

Palliativregistret.  Beslutet har ett år efter det är fattat inte fått genomslag 

ute i verksamheterna och finns inte med i förfrågningsunderlaget.  

När frågor ställs i Statskontorets uppföljning av överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges kommuner och landsting om ”Sammanhållen vård 

och omsorg om de mest sjuka äldre” om den konkreta användningen och om 

på vilket sätt registren bidrar till förbättringar, framträder resultat som pekar 

på att det finns områden att utveckla. Resultaten visar att även om många 

ser nyttan med kvalitetsregister och uppfattar dem som ett stöd i vardagen, 

så har resultatinformationen inte kommit att bli ett instrument för 

förbättringsarbete i verksamheterna på längre sikt. Detta eftersom 

resultatdata inte används som en löpande del av verksamheten. 

Enligt äldreomsorgschefer är det relativt ovanligt att kommunledningen 

använder uppgifterna från kvalitetsregistren: fem procent av cheferna menar 

att kommunledningen i stor utsträckning använder dessa uppgifter. Den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan har en nyckelroll i att följa upp 

verksamheterna. En tredjedel av dessa uppger dock att de inte i större 

utsträckning använder uppgifter från kvalitetsregister för att följa upp 

kvaliteten. 

Med stöd i kvalitetsregistreringen får verksamheter och ledningar redskap 

att bedöma kvaliteten i verksamheten. Om kommunerna inför ett 

obligatorium för de kommunala enheterna att registrera i aktuella 

kvalitetsregister och samtidigt ställer samma krav på privata utförare för att 

få avtal, skulle ledningen enkelt kunna avläsa och jämföra mellan enheter 

sådana kvalitetsindikatorer som gjorda riskbedömningar för bl a fall och 
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undernäring, vidtagna åtgärder till följd av upptäckta risker samt resultat av 

de insatta åtgärderna. Man skulle också kunna avläsa kvaliteteten i 

demensvården och i den palliativa vården. Samtidigt skulle arbetet för de 

enheter som registrerar i kvalitetsregistren underlättas genom att de får 

möjlighet till stöd för arbetssätt, rutiner och samverkan såväl inom enheten 

som med andra delar av vård- och omsorgen. Dessutom kan myndigheter 

såsom Socialstyrelsen erhålla uppgifter direkt ur registren. Och i 

förlängningen kan resultaten användas som underlag för brukarna att göra 

övervägda val.  

Flera av de utförare som vi har intervjuat registrerar i ett eller flera av 

kvalitetsregistren. De uttalar sig positivt om att få krav på sig från 

kommunerna att registrera. Det skulle dels ge möjlighet till fortlöpande 

uppföljning av resultat och jämförelse med andra enheter. Det skulle också 

ge dem en större motivation att arbeta med registren själva och följa upp på 

individnivå. Dessutom skulle en hel del av uppgiftsinlämningen till 

kommunen och myndigheter bli överflödig om dessa uppgifter hämtades 

direkt från registren. Man ser positivt på att Vårdföretagarna ordnar 

utbildningar i användandet av registren. 

Vår bedömning är att kommunerna utan större problem skulle kunna fatta 

beslut om införande av obligatorisk registrering med ett successivt 

införande och erbjudande om utbildning och tillhandahållande av säker 

inloggning. De allra flesta utförare skulle välkomna detta. Man vill få 

möjlighet att i den löpande verksamheten visa resultat. Med en fullt införd 

registrering skulle också kommunerna kunna överväga att premiera goda 

resultat i registren som en del av ersättningssystemet. 

Konflikten mellan Socialtjänstlagen och Lagen om valfrihetssystem 

Den nationella styrningen av äldreomsorgen har hittills i stor utsträckning 

varit inriktad på att klara den ökade vårdtyngden i verksamheten och 

implementera ny kunskap samtidigt som man också vill utveckla och öka de 

äldres möjligheter att ha inflytande över sin egen situation och kunna välja 

själva. Det är en stor utmaning med nuvarande lagstiftning och med ett 

alltmer fragmentiserat system. Konflikter uppstår i den dagliga 

verksamheten. Socialtjänstlagen behöver därför ses över. Det är dags att 

stärka äldres rätt i Socialtjänstlagen eller överväga att införa en särskild 

lagstiftning för äldreomsorgen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Den svenska äldreomsorgen har genomgått en lång utveckling mot att äldre 

får mer inflytande och valfrihet i sin vård- och omsorgssituation med stora 

kvalitetsförbättringar som följd. Utvecklingen har inneburit att äldre som 

tidigare vårdades i sjukvården numera får kommunal äldreomsorg istället, 

både i hemmet och på särskilt boende. Verksamhetsgränserna har börjat 

luckras upp så att t.ex specialistvård numera ibland kan ges i hemmet. Sedan 

2008 pågår ett också ett omfattande nationellt utvecklingsarbete riktat mot 

de mest sjuka äldre där införandet av kvalitetsregister är en del. Fortfarande 

kvarstår arbete innan sättet att upphandla, kvalitetssäkra och utvärdera 

äldreomsorgen fullt ut anpassats till att personer med äldreomsorg idag 

också har omfattande behov av sjukvård och får insatser från flera olika 

huvudmän och vårdgivare. 

Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV) har funnits sedan år 2009 och 

närmare hälften av kommunerna har något valfrihetssystem inom sin 

äldreomsorg. På många sätt har det varit en fantastisk utveckling för 

medborgarna. Möjligheten att själv välja sin hemtjänst utnyttjas av mer än 

20 procent av de äldre och det finns närmare 700 företag som erbjuder 

tjänsterna. Även inom särskilt boende börjar nu kommuner tillämpa LOV. 

Men det är inte odelat positivt. Det finns också en misstänksamhet och 

misstro mot kommunerna som beställare av tjänsterna. På motsvarande sätt 

finns en misstro mot utförarna om deras förmåga och vilja att bedriva ett 

seriöst arbete av hög kvalitet.  

För att komma tillrätta med den ömsesidiga misstron och för att stärka de 

äldre i deras val av utförare krävs tydliga spelregler från kommunernas sida 

och möjligheter för utförarna att visa och informera om den verksamhet 

man erbjuder. Av det skälet har Vårdföretagarna givit Rådhusgruppen City i 

uppdrag att granska förfrågningsunderlag för LOV ur ett kvalitetsperspektiv 

och inhämta synpunkter från beställare och utförare. Avsikten är att kunna 

lämna förslag till hur kommunerna kan bli tydligare i sin roll som 

kvalitetssäkrare av vård- och omsorgstjänster oavsett utförare. Rapporten 

bygger på genomgångar av förfrågningsunderlag från tio utvalda kommuner 

samt telefonintervjuer med företrädare för kommunerna samt 

telefonintervjuer med ett antal företrädare för utförare som är verksamma i 

dessa kommuner. Konsulter är Ulf Öfverberg och Lil Ljunggren Lönnberg 

på Rådhusgruppen City. 
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1.2 Rapportens disposition 

Rapporten inleds i kapitel 2 med en kort beskrivning av äldreomsorgens 

utveckling och om hur äldre personers behov och omsorg har förändrats 

över tid.  

I kapitel 3 görs en genomgång av vad som är en god kvalitet i 

äldreomsorgen och hur man når framgång i verksamheten. Hur kan detta 

speglas i förfrågningsunderlagen för LOV?   

I kapitel 4 görs en genomgång av förfrågningsunderlagen för hemtjänsten i 

utvalda kommuner och i kapitel fem görs motsvarande genomgång för 

särskilt boende.  

Kapitel 6 innehåller referat från intervjuerna med ansvariga i kommunerna 

om deras erfarenheter av kvalitetskrav och uppföljning av 

förfrågningsunderlagen. 

Kapitel 7 sammanfattar synpunkter och erfarenheter från företrädare för de 

utförare som intervjuats. 

I kapitel 8 finns en redovisning av kvalitetsregistren inom äldreomsorgen 

och möjligheten att använda dessa för att säkra och synliggöra kvaliteten i 

verksamheten. 

I kapitel 9 slutligen lämnar vi ett antal förslag till hur kommunerna bör 

utveckla förfrågningsunderlagen för att få skarpare verktyg i sitt 

kvalitetsarbete tillsammans med samtliga utförare och för att kunna fortsätta 

utveckla formerna för erbjudande av äldreomsorgstjänster till dem som ska 

utnyttja dem.  
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2 Från omsorg till sjukvård - en skiss över en 
förändrad äldreomsorg 

 

Den svenska äldreomsorgen står inför tämligen omfattande förändringar. 

Det är en splittrad bild av äldreomsorgen vi ser framför oss. 

Valfriheten för den enskilde äldre har historiskt sett kanske aldrig varit 

större, även om den säkert kan vidgas ytterligare.  

Samtidigt blir de äldre allt fler. Vi blir friskare men de som behöver mest 

hjälp är ofta också mycket sjuka och har stora behov. Äldreomsorgens 

hjälpinsatser har minskat över tid men de som får hjälp i dag är kanske i 

större behov av den än tidigare. Detta hänger också samman med att 

äldreomsorgen idag klarar av att ge omsorg till svårt sjuka äldre som 

tidigare vårdades i sjukvården samtidigt som medicinska framsteg har gjort 

att fler överlever men med funktionsnedsättningar och stora 

omvårdnadsbehov.  

Omstruktureringen från särskilt boende till stöd i det vanliga ordinära 

boendet fortsätter. Andelen äldre personer som bor i särskilt boende minskar 

och samtidigt får allt fler äldre hemtjänst och en allt större del av 

hemtjänsten lämnas till personer som behöver omfattande insatser. Något 

färre personer får beslut om korttidsboende.  

Äldre personer med personlig assistans ökar också. Allt fler personer över 

65 år har assistansersättning eller personlig assistans enligt LSS, även om 

antalet ökar från en låg nivå. År 2007 hade 2 000 äldre personlig assistans 

och 2010 var det 2 800 personer. 

Under 2000-talet har ett nationellt utvecklingsarbete skett riktat både mot att 

skapa en mer sammanhållen vård för de mest sjuka äldre och mot att skapa 

ett mer systematiskt arbete i socialtjänsten, en evidensbaserad praktik. 2008 

tecknade regeringen och SKL en överenskommelse om en Plattform för en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Den ledde senare fram till att 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade en 

överenskommelse om utveckling av vården och omsorgen om de mest sjuka 

äldre.
1
 Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament 

och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och 

intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting samt skapa ett mer 

                                                 

1
 Regeringen och SKL Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre , 

överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
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systematiskt arbetssätt. Den är till största delen prestationsbaserad. 

Kommunerna blir t.ex. belönade om de registrerar i kvalitetsregister. 1,2 

miljarder kronor har avsatts i statsbudgeten för 2012 i syfte att förbättra 

vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I budgetpropositionen för 

2012 har också angivits att regeringen, under förutsättning att riksdagen 

beviljar medel, avser att under perioden 2011– 2014 avsätta ytterligare 3,7 

miljarder kronor i syfte att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka 

äldre. 

Vad avses med de mest sjuka äldre? Socialstyrelsen har på uppdrag av 

regeringen lämnat förslag till definition av målgruppen.
2
 ”Mest sjuka äldre 

är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt 

funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.” 

Med omfattande sjukvård avses: multisjuklighet (tre diagnoser senaste tolv 

månaderna), fler än 19 vårddagar i slutenvård eller fler än tre inskrivningar i 

slutenvård eller fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård. Med 

omfattande omsorg menas de äldre som bor permanent i särskilt boende, de 

som har beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, de som bor i 

korttidsboende eller har beslut om insatser med stöd enligt lagen om stöd 

och service till funktionshindrade (LSS). 2010 utgjorde denna grupp 18 

procent av befolkningen 65 år och äldre det vill säga 297 000 personer. 

Enligt Socialstyrelsens genomgång av hemtjänsten ökade antalet äldre som 

har beviljats mer än 25 timmar hemtjänst per månad från 52 300 den 1 

oktober 2007 till 58 200 den 1 april 2011, det vill säga en ökning med 5 900 

personer. Sammantaget är idag ca 160 000 personer beviljade hemtjänst, 

drygt en tredjedel av dessa kan alltså med ovanstående definition räknas till 

de mest sjuka äldre.  Insatsnivån 25 timmar eller mer per månad motsvarar i 

stort sett den omfattning på insatser som personer i särskilt boende får. 

Under de senaste tre åren har antalet äldre i särskilt boende minskat med 3 

600 personer till 89 000. 
3
 

Hur blev det så här? 

2.1 Vägen fram till Ädel 

1960-talets utbyggnad av den äldreomsorg som vi ersatte med den s k Ädel-

reformen i början av nittiotalet kan vara en bra utgångspunkt för att beskriva 

dagens förändring i omsorgen av de äldre. 

                                                 

2
 De mest sjuka äldre, Avgränsning av gruppen, Socialstyrelsen, oktober 2011  

3
 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre 2012  
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Mellan åren 1965-1981 byggdes både äldreomsorgen och långvården ut 

kraftigt. Hemsjukvården ökade inte i samma takt, vilket innebar att 

valfriheten i praktiken inte var särskilt stor. Hemtjänsten slog all time high 

1978, mätt i antal utnyttjade timmar.  

Långvården var ett institutionsboende i flerbäddsrum utan särskilt mycket 

eget inflytande. De dementa hamnade i långvården men för många blev 

mentalsjukhuset den sista bostaden. Där gavs sällan någon behandling. 

Istället var medicineringen tung och miljön oftast torftig. Hospitalisering var 

allmänt utbredd och människors integritet blev ofta kränkt eller mycket 

dåligt respekterad.  

Som alla samhällspolitiska förändringar ledde utbyggnaden av 

äldreomsorgen till en rad av oförutsedda såväl positiva som negativa 

konsekvenser. Kommuner och landsting hade varsin personal; den ena 

huvudmannen visste inte vad den andra gjorde och kommunikationen var 

bristfällig. Många av institutionerna var inte funktionella; stora opersonliga 

långvårdssjukhus, gamla och nedslitna sjukhem och ålderdomshem, som 

med sina små rum och små toaletter inte var byggda för hjälpmedel eller för 

vårdinsatser. 

Redan 1964, genom regeringens propositionen Angående 

åldringsvårdfrågor
4
 framhölls att de stora olikheterna mellan kommunerna 

var otillfredsställande. För att råda bot på detta föreslogs statliga lån till 

byggande av sjukhem och statsbidrag för att bygga ut hemtjänsten. Det 

statliga stödet bidrog i hög grad till den kraftiga utbyggnaden under 1960- 

och 1970-talen. Men utbyggnaden till trots var bristerna stora. 

Inom hemtjänsten handlade det mera om kvantitet än kvalitet. Många fick 

hjälp från hemtjänsten med enklare hushållsgöromål som handling och 

städning. Men verksamheten kunde upprätthållas tack vare att det fanns en 

arbetskraftsreserv av kvinnor utan utbildning som accepterade deltidsjobb 

till låg lön. Arbetsgivarna ställde å andra sidan inga krav på utbildning. 

I hemtjänsten tvingades personalen hjälpa gamla i trånga bostäder och 

badrum där det inte fanns utrymme för hjälpmedel. Ålderdomshem och 

sjukhem var ofta gamla och dåligt utrustade. Antalet platser i boenden var 

dock relativt många i förhållande till antalet gamla i befolkningen, men 

standarden var låg. På långvården fick gamla människor tillbringa sina sista 

dagar i flerbäddssalar tillsammans med okända människor utan något som 

helst inflytande över sin vardag. 

                                                 

4
 Angående vårdfrågor mm. Prop 1964:5 
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En hel del äldre ställde sig i kö och flyttade till institution för säkerhets 

skull, trots att de skulle ha kunnat bo kvar hemma om de fått hjälp av 

hemtjänsten. Då hade de sannolikt hållit sig friska längre och undvikit 

hospitalisering
5
. 

Kombinationen av omsorg på fel nivå med kraftigt ökande kostnaderna 

bidrog till att utbyggnaden bromsades in under 1980-talet. När 

Socialtjänstlagen trädde i kraft lagregleras för första gången hela 

äldreomsorgen. Målen om Självbestämmande och Normalisering, det vill 

säga att kunna bo kvar i sin bostad, innebar därmed ett förtydligat nationellt 

uppdrag till äldreomsorgen.  

Detta var bakgrunden till en av de stora socialpolitiska reformerna i Sverige, 

Ädel, som genomfördes 1 januari 1992. Reformen innebar att kommunerna 

fick det samlade ansvaret för såväl omsorgen som den långvariga somatiska 

vården. Det skedde med ett års fördröjning efter stor vånda och hårda 

förhandlingar mellan kommuner och landsting. Förändringen innebar att 

personal och ansvar överfördes från landstingen till kommunerna. Dessutom 

betonades ytterligare de äldres rätt till inflytande. Kvarboendeprincipen 

skärptes så att också den som hade stora vårdbehov skulle ha möjlighet att 

bo kvar hemma. 

Finansieringen och skatteväxlingen blev en stridsfråga men också om den 

medicinska personalen skulle gå över från landstingen till kommunerna. 

Egentligen handlade det hela om det skulle finnas en eller två huvudmän för 

sjukvården.  

Man kom till slutsatsen att kommunalt anställda sjuksköterskor var en 

förutsättning för att det skulle bli något verkligt innehåll i Ädelreformen. Så 

blev det också när det gällde särskilda boenden, men hemsjukvården förblev 

i huvudsak landstingens ansvar.  

Förändringen genom Ädel blev omfattande. 20 miljarder kronor växlades 

över från landsting till kommuner, vilket motsvarade en femtedel av 

landstingens budgetar. 55 000 anställda bytte arbetsgivare och 31 000 

sjukhemsplatser fördes över till kommunerna. Men det delade 

huvudmannaskapet levde kvar och har fortsatt att prägla vården och 

omsorgen om de mest sjuka äldre. Att man inte nådde ända fram och fick ett 

samlat ansvar redan 1992 ska dock inte förringa det faktum att 

Ädelreformen var en stor och nödvändig reform, som innebar avsevärda 

                                                 

5
 Med hospitalisering avses ett ändrat beteende mot passivitet som riskerar uppkomma vid 

långvarig sjukhusvistelse som en följd av just denna vistelse. Ursprungligen ett begrepp 

som ändvändes inom psykvården med avseende framförallt på schizofrena. 
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förbättringar. 

Ädelreformen innebar inte bara att kommunerna blev huvudman för alla 

typer av särskilda boendeformer för service och omvårdnad, utan också en 

rejäl utbyggnad och standardhöjning av landets äldrebostäder. Genom ett 

statligt stimulansbidrag tillkom 20 000 nya äldrebostäder.  

Efter Ädel blev de särskilda boendena i allt högre grad boenden för äldre 

med omfattande behov av tillsyn dygnet runt, personlig och medicinsk 

omvårdnad och sjukvård. Flera av de personer som tidigare hade vårdats i 

långvården, med en mycket begränsat inflytande över sin egen situation, var 

dessutom dementa.  

Implementeringen av Ädelreformen försvårades dock kraftigt av den s k 90-

talskrisen med de besparingar som krisen nödvändiggjorde. Bland annat 

blev antalet geriatriska platser färre än vad reformen krävde.  

Sedan några år tillbaka har en process inletts för att föra över ansvaret för 

hemsjukvården i ordinärt boende från landstingen till kommunerna. Flera, 

om ännu än inte alla, landsting har redan inlett den förändringen.  

2.2 Fler friska men samtidigt tyngre omsorg – utvecklingen 
inom äldreomsorgen 

Under efterkrigstiden har hemtjänsten utvecklats till en omistlig del av den 

generella välfärdspolitiken. I ett numera klassiskt citat beskrev författaren 

Ivar Lo-Johansson den ökade valfriheten som faktiskt blev möjlig genom 

hemtjänsten; de gamlas önskan uppfylld att: ”en gång få ligga och dö i sin 

stuga”.  

Ivar LO vände sig mot det gamla institutionsboendet på ålderdomshem, som 

han betraktade som ett utslag av värsta sortens förmynderi och en kränkning 

av människors värdighet. ”Vi är inne på en fråga där det gäller friheten att 

fara illa på eget beråd, på egen risk och till och med egen önskan, eller att ha 

det ’bekymmerslöst’ enligt andras åsikter och bestämmelser…”
6
  

Före 1950 bestod den offentliga äldreomsorgen i stort sett av 

åldringsinstitutioner, främst ålderdomshem. Fram till 1960-talet byggdes 

framförallt institutionsvården ut, som den mediciniskt inriktade långvården 

och vid sjukhem. Men samtidigt ökade också hemhjälpen kraftigt. 1950 fick 

                                                 

6
 Lo-Johansson Ivar Åldersdoms-Sverige, Stockholm Carlsson 1987, första 

utgåva 1952 
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40 000 hemhjälp, som det då benämndes, för att bli som flest 1978 med 350 

00 personer. Därefter har antalet minskat avsevärt. 

Institutionsvården följde ungefär samma mönster som hemhjälpen, en 

ökning som toppade någon gång under 1970-talet för att sedan avta. Klart är 

att både hemhjälp och institutionsvård minskat samtidigt som antalet äldre 

blivit fler.  

1975 var antalet äldre av befolkningen som helhet, över 80 år, 2,7 procent 

för att 2005 utgöra 5,4 procent. En fördubbling, utan att vårdkostnaderna 

steg nämnvärt. Prognosen för 2030 är 7,7 procent; en lugnare utveckling 

oavsett om vi tittar på procent eller procentenheter. Denna kraftiga ökning 

av antalet äldre har skett samtidigt som utgifterna för äldreomsorg- och 

sjukvård, mätt som andel av BNP, hållits under kontroll jämfört andra 

OECD-länder.  

Två av de främsta skälen till detta är effektiviseringar och förbättrad hälsa.  

Vi blir äldre men vi skjuter också upp åren med ohälsa. Dagens äldre 

behöver helt enkelt inte lika mycket omsorg som tidigare generationer; vi 

blir både äldre och får samtidigt fler friska år som läggs till livet. 
7
 

Vårdens innehåll består av att behandla sjukdomar och att förebygga dem. 

Innovationer, förnyelse och teknisk utveckling möjliggör 

produktivitetsökning även inom vård och omsorg. För den offentliga 

sektorns infrastruktur i form av material, lokaler och utrustning som 

används är det också snarare rimligt att utgå från en positiv 

produktivitetsutveckling.  

Inom äldreomsorgen har produktiviteten ökat radikalt. Exempelvis har 

introduktionen av mikron revolutionerat mathanteringen och ökat 

produktiviteten. Den medicintekniska utvecklingen har inneburit en rad 

förändringar som var för sig är rätt odramatiska och idag tas för självklara. 

Med starropererade ögon ser man tillräckligt bra för att sköta sitt eget hem. 

Rollatorer innebär att man kan röra sig ute och sköta sina egna inköp. 

Lätthanterliga hörapparater minskar risken för isolering. Dessutom finns 

färdtjänst och fixarservice som underlättar vardagen.  

Problemet är inte att det saknas en produktivitetsutveckling inom vården 

och omsorgen – för det gör det inte – utan att det är svårt att mäta den.
8
  

                                                 

7
 Folkhälsorapporten 2009, Folkhälsoinstitutet och SOU 2012:2 Framtidens 

högkostnadsskydd i vården 
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Minskningen av hemtjänsten och de faktorer som möjliggjort denna 

utveckling innebär dock inte att de som har hemtjänst i dag och de som har 

behov av vård- och omsorg och är över 80-år är friskare än tidigare. För 

samtidigt med tendensen till alltfler friska år och alltfler friska äldre är de 

som får hjälp också de som är sjuka. Det är en snedvriden bild att allt inom 

äldreomsorgen exempelvis handlar om att vara frisk, välja vin till maten och 

ha ett aktivt liv på ett äldreboende. Verkligheten är allt oftare 

multidiagnosticerade äldre i behov av hemtjänst och med stora och 

komplexa vårdbehov som kräver nära samarbete mellan landsting och 

kommuner. 

Konsekvenserna av minskningen av platser på sjukhus och i det särskilda 

boendet syns nu allt tydligare. Antalet utskrivningsklara från sjukhus ökar, 

korttidsvården upptas av personer som väntar på plats i särskilt boende, 

antalet icke verkställda beslut inom äldreomsorgen ökar och konsumtionen 

av slutenvård ökar. I förlängningen innebär platsminskningen också ett ökat 

tryck på primärvården, hemtjänsten och de anhöriga. 

Samverkan mellan huvudmän, verksamheter och professioner är centralt i 

vården och omsorgen om de äldre, som många gånger handlar om att 

tillgodose sammansatta och snabbt föränderliga behov av vård och omsorg.  

Särskilt måste samverkan i samband med utskrivning från sjukhus 

förbättras. Det handlar om att utveckla kvaliteten i vårdplaneringen, men 

också att kunna garantera nödvändig uppföljning efter sjukhusvistelsen. 

Till detta ska läggas den psykiska ohälsan. 

Den psykiska ohälsan bland äldre har ökat. Generellt sett innebär åldrandet 

en ökad risk för psykisk ohälsa; bl.a. löper människor fyra gånger högre risk 

att drabbas av depression efter 65 års ålder. Det finns studier som visar att 

så många som 30 procent av dem som är över 70 år har en psykisk sjukdom 

av lättare eller svårare art. Ungefär 10–15 procent av kvinnor och män över 

65 år lider av någon depressionssjukdom, varav 5 procent av djupare 

depression. Andra psykiska sjukdomstillstånd bland äldre är psykoser vilka 

beräknas finnas hos 2 procent, bipolär sjukdom hos 1–3 procent och 3–5 

procent är drabbade av generaliserat ångestsyndrom. 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport uppgav 27 procent av kvinnorna och 14 
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procent av männen i åldern 65–79 år lätta eller svåra besvär med ängslan, 

oro eller ångest. Mellan 300 och 400 personer över 65 år tar sitt liv varje år 

och män över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen.  

Överenskommelser mellan regeringen och SKL 

Under 2000-talet, och som en del i en internationell diskussion, arbetade 

centrala, nationella aktörer med att utveckla en styrning av socialtjänsten 

som baseras mer på evidens än tidigare. 2008 presenterades utredningen 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukare ( 2008:18). 

Denna ledde fram till en första överenskommelse mellan staten och SKL, 

Plattform för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Syftet med 

överenskommelsen om en evidensbaserad praktik var att den skulle utgöra 

ett avstamp för kommande överenskommelser riktade mot sakområden.  

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges 

Kommuner och Landsting kring vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I 

dessa överenskommelser har statsbidraget inriktats mot att stödja kommuner 

och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och 

systematiskt förbättringsarbete. Med överenskommelserna om de mest sjuka 

äldre binds också flera redan pågående utvecklingsarbeten ihop i syfte att 

skapa bättre nationell samordning, t.ex. ingår även arbetet med Öppna 

jämförelser. Inför kommande år är också avsikten att satsningen ska breddas 

mot implementering av nationella riktlinjer och annan säkerställd kunskap som 

utarbetas på nationell nivå.  

Regeringen och SKL har ofta förhandlat om statsbidragens utformning och 

innehållet i olika typer av politiska beslut. Nytt med de s k 

överenskommelserna är att regeringen och SKL tecknar mer långsiktiga och 

strategiska överenskommelser, där båda parter åtar sig uppgifter som ska 

leda till ett gemensamt mål, men som kräver andra typer av åtgärder än vad 

som kan regleras genom lagstiftning. Det innebär därför ett nytt sätt för de 

nationella aktörerna att styra det nationella utvecklingsarbetet. 

Den förändrade kunskapssyn om en evidensbaserad praktik som ligger till 

grund för överenskommelsen, har inneburit mer långtgående styrning av hur 

äldreomsorgen utför sitt arbete än vad som tidigare varit praxis. Detta 

markeras ytterligare genom införandet av nationella riktlinjer inom 

äldreomsorgen och att dessa inkluderas i överenskommelsen.  

Hur den förändrade kunskapssynen förhåller sig till den enskildes valfrihet 

är inte självklart. I överenskommelsen om en plattform för en 

evidensbaserad praktik för år 2009 slås dock fast att vetenskap blir 

användbar först när den också integreras med brukarens situation och 

önskemål. Det slås också fast att arbetet med att lättillgänglig och anpassade 
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former av öppna jämförelser och annan information är viktigt för att fylla 
behovet av att följa upp, utvärdera och presentera information på ett 
tillgängligt och jämförbart sätt för brukarna, så att de kan göra rationella 
och medvetna val.  

2.3 Valfrihet genom LOV 

Sveriges kommuner har sedan år 2009 möjlighet att välja att upphandla 

äldreomsorgstjänster med stöd i lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV) som alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

(LOU). 

Valfrihetssystemen ger medborgare möjlighet att välja mellan olika 

leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för 

privata företag och organisationer att utföra tjänster som kommunen eller 

landstinget tidigare utfört i egen regi. Det är kommuner och landsting som 

beslutar om att införa valfrihetssystem enligt LOV. Alla landsting ska dock 

ha valfrihetssystem, som ofta kallas vårdval, i primärvården från den 1 

januari 2010.  LOV har karaktären av en ramlagstiftning och regeringen har 

i förarbetena uttryckt att det är upp till kommunerna om de vill införa 

valfrihetssystem och vilka tjänster som skall omfattas. Detta innebär 

utmaningar för utförare som är verksamma i flera kommuner, eftersom 

tillämpningen av lagen ser olika ut i alla kommuner.  

Knappt hälften av Sveriges kommuner har lagt upp minst ett 

förfrågningsunderlag på Kammarkollegiets nationella valfrihetswebb och 

totalt omfattas 23 olika tjänsteområden. Hemtjänsten är överlägset störst där 

hälften av landets brukare omfattas av valfrihetssystem. 

Nästan alla kommuner som infört LOV fram till april 2011 har valt att låta 

den omfatta hemtjänstens servicedel och innefatta omvårdnadsinsatser. En 

mindre andel har låtit LOV omfatta sjukvårdsinsatser i hemmet. 

Hemtjänsten är det enskilt största området inom äldreomsorgen såväl från 

kostnadssynpunkt som i fråga om antalet individer som tar emot omsorg. 

Enstaka kommuner har också innefattat bl.a. särskilt boende för äldre och 

dagliga sysselsättningsinsatser inom socialpsykiatrin. 

För att bli utförare inom ett valfrihetssystem krävs ett godkännande enligt 

kommunens förfrågningsunderlag. Kommunen bestämmer vilka tjänster 

som ingår, vilka krav som ställs på utförarna, vilken icke-valsprincip som 

ska tillämpas samt vilken ersättningsmodell som ska gälla. Kommunen 

måste likabehandla alla ansökningar och kraven som ställs på utförarna ska 

stå i proportion till verksamhetens syfte. 

I Konkurrensverkets delrapport om LOV inom kommunerna 2012 skriver 
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man att under 2010 fanns det 687 externa utförare inom kommunernas val- 

frihetssystem. De flesta utförarna är småföretag med mindre än tio anställda 

och närmare 80 procent har en kvinna som ägare eller VD. Samtidigt är 

efterfrågan bland kommunerna stor på företag som har en särskild 

profilering; hälften av alla kommuner som infört valfrihetssystem uppgeratt 

de saknar utförare med särskild profilering.
9
 

Brukarna kan välja vilken utförare som ska utföra deras biståndsbeslutade 

tjänster. Var femte brukare valde år 2010 en extern utförare. För att fler 

brukare ska göra aktiva val krävs sannolikt tillgång till saklig, relevant, 

jämförbar, lättförståelig och tillgänglig information. 

En kartläggning av kunskapsläget avseende valfrihetens förutsättningar och 

konsekvenser inom hälso- och sjukvården är gjord av Vårdanalys men 

fortfarande saknar vi en motsvarande kartläggning och framförallt fördjupad 

forskning kring valfriheten inom äldreomsorgen.
10

 

Sedan kommunallagsreformen 1991 som var den juridiska grunden för 

införandet av nya kundvalsmodeller har kvalitetsbegreppet successivt blivit 

viktigare. I dag är kvalitetsbegreppet en omistlig del av beställarnas, d v s 

skattebetalarnas och medborgarnas företrädare, möjlighet att kontrollera 

dem som utför vård- och omsorg oavsett regiform.
11

  

Införandet av LOV innebär inte bara valfrihet för kommunens äldre utan 

också förändringar för såväl politiker som tjänstemän i kommunerna. 

Politikerrollen blir mer inriktad på att formulera kvalitetskrav, hitta system 

som kontrollerar att kraven följs och bestämma vad som ska göras om så 

inte sker. En annan central fråga är hur man ser till att det blir rättvis 

konkurrens mellan privata utförare och den egna verksamheten. För 

förvaltningen innebär de nya aktörerna att man måste se över verksamheten 

för att möta konkurrensen och för att klara verksamheten med nya 

budgetförutsättningar.  

Hur kommunerna använder olika möjligheter och vägar till kvalitetssäkring 

med avseende på LOV i äldreomsorgen ska vi granska i nästa kapitel.  

                                                 

9
 Kommunernas valfrihetssystem – så fungerar konkurrensen Konkurrensverket 2012 

10
 http://www.vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdf-

filer/2012/R2_2012_Effekter_av_valfrihet.pdf  
11

 Konkurrensens konsekvenser, red Laura Hartman, Falun 2011 SNS förlag. 
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3  Förfrågningsunderlagens betydelse för 
kvaliteten i äldreomsorgen 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur god kvalitet definieras av olika 

aktörer och politiker inom äldreomsorgen, för att därefter i följande kapitel 

undersöka ett antal LOV-upphandlingar för att se om dessa beskriver 

kvalitetskrav och uppföljningar på ett sätt som gör det möjligt att mäta. I 

kapitel 5 återger vi resultatet av intervjuer med dels uppföljningsansvariga i 

kommunerna, dels några privata företag som bedriver hemtjänst respektive 

särskilt boende i de granskade kommunerna. Vi vill på detta sätt försöka ta 

reda på hur kommunerna i förfrågningsunderlagen ställer kvalitetskrav och 

om de är tydliga och förutsägbara. Vi granskar också  om kraven 

kontinuerligt kan följas upp och om de därmed kan medverka till att främja 

mångfald och kundnytta.  

I ett kundvalssystem enligt LOV förväntas utförarna bli mer lyhörda för 

brukarnas preferenser dels för att få dem som kunder och dels för att behålla 

dem som en gång valt dem. Genom kundvalet tydliggörs också brukarens 

möjligheter att byta utförare om han/hon inte är nöjd. Eftersom ersättningen 

till samtliga utförare i ett kundvalssystem är densamma, förväntas utförarna 

konkurrera med kvalitet. När konkurrensen hårdnar, förväntas utförarna att 

ändra sitt agerande för att stärka kvaliteten. Genom att ge brukaren 

möjlighet att byta, medverkar brukaren indirekt till en del av 

kvalitetsuppföljningen. Men är det tillräckligt?  Vet vi idag hur kvaliteten är 

i hemtjänsten eller i det särskilda boenden? Har kommunerna koll på de 

egna och på de privata utförarna? 

3.1 God kvalitet i äldreomsorgen – vad är det? 

Förutsättningar för god kvalitet inom äldreomsorgen kräver en samsyn kring 

vad som är viktigt.  Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) tagit fram definitioner för god kvalitet för 

socialtjänsten, där äldreomsorgen är en del, på sex områden
12

: 

Självbestämmande och integritet 

Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har 

inflytande och ges möjlighet till egna val. 

Helhetssyn och samordning 

Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde 

                                                 

12
 http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten 
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har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika 

utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig 

ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 

Trygghet och säkerhet 

Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. 

Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till 

insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada 

förhindras genom förebyggande arbete. 

Kunskapsbaserad verksamhet 

Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. 

Tillgänglighet 

Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid 

behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation 

är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. 

Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av 

ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. 

Effektivitet 

Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå 

uppsatta mål för verksamheten. 

Är dessa för äldreomsorgen viktiga definitioner med i 

förfrågningsunderlagen och är de omsatta till mätbara kriterier? 

3.2 Framgångsfaktorer i äldreomsorgen 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har med utgångspunkt i Öppna 

jämförelser tagit fram ett antal framgångsfaktorer för äldreomsorgen i 

kommunerna
13

;  

1. att ge en individuellt anpassad omsorg 

2. att ha en välutvecklad personalstrategi 
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 Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen – En analys utifrån kommunernas resultat 2009. 

Sveriges kommuner och landsting; 2010  
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3. att verksamhetsstyrningen är förankrad i organisationen 

4. att skapa en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 

5. att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling   

6. att skapa en brukarorienterad organisationskultur  

7. att samarbeta strukturerat med landstinget  

8. att etablera ett aktivt samarbete i kommunala nätverk  

Analysen av framgångsfaktorer inom äldreomsorgen pekar, enligt SKL, mot 

att det inte finns ett framgångsrecept för alla kommuner, men att det finns 

ett antal faktorer som starkt bidrar till äldreomsorgens kvalitet. En viktig 

generell slutsats är att insatser som inriktas på att förbättra verksamheten 

måste vara integrerade i hela systemet, följas upp och kännas igen av de 

som arbetar närmast brukaren. Det räcker inte att starta enskilda 

kvalitetsprojekt om det inte finns en systematik för hur kvalitets- och 

utvecklingsarbete ska bedrivas.  

Framgångsfaktorerna är framtagna för kommunernas egen verksamhet. Vi 

har valt att använda relevanta delar av dem i vår granskning av LOV-

upphandlingarna. Återfinns framgångsfaktorerna som viktiga kriterier i 

dessa?  

Vi har koncentrerat oss på punkterna 5, 6, 7 och 8 men även de två första 

punkterna finns med vid granskningarna av förfrågningsunderlagen. 

Återfinns dessa framgångsfaktorer i förfrågningsunderlagen och är de 

omsatta till krav som går att följa upp?  Vi har dessutom studerat 

ersättningsmodellerna och ersättningsnivåerna som är av avgörande 

betydelse för att utförarna ska kunna leva upp till kvalitetskraven.  

Punkt nr 5: Att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling handlar om 

att det i kommunen bör finnas ett metodiskt tillvägagångssätt för att 

kontinuerligt identifiera, analysera och åtgärda områden där kvaliteten kan 

förbättras. De kommuner som lyckas bäst har fokus på kvalitet som är 

sanktionerat från den politiska ledningen. Man har kvalitetsledningssystem 

som sammanhållande länk i det systematiska kvalitetsarbetet. Man har 

också en systematisk synpunkts- och klagomålshantering där brukare och 

anhöriga uppmuntras att lämna klagomål. Framgångsrika kommuner 

översätter resultat i nationella uppföljningar till konkret handling. 

Punkt nr 6: Att skapa en brukarorienterad organisationskultur handlar 

om att  
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organisationen har en djup förståelse för varför man existerar, och visar i 

handling att man prioriterar brukaren högst av alla verksamhetens 

intressenter. De kommuner som lyckas bäst förmår tydliggöra det offentliga 

åtagandet. Man låter brukarens behov styra personalens insatser. 

Punkt nr 7: Att samarbeta strukturerat med landstinget handlar om att 

kommunen och landstinget arbetar strukturerat för att finna samarbetsformer 

där patienters/brukares behov står i centrum. De kommuner som lyckas bäst 

har en tydlig ansvarsfördelning mellan landsting och kommun som fastställs 

i övergripande och lokala överenskommelser. Man har etablerat 

samverkansforum på både strategisk och operativ nivå och driver 

gemensamma projekt som syftar till att överbrygga gapet mellan sjukvården 

och äldreomsorgen. Man har väl fungerande rutiner för att tillgodose vård- 

och omsorgsbehov oavsett huvudmannaskap 

Punkt nr 8: Att samarbeta aktivt i kommunala nätverk handlar om att 

kommunen finner samarbetsformer med andra kommuner för att 

tillsammans bli starkare och utnyttja begränsade resurser mer effektivt. De 

kommuner som lyckas bäst ingår i nätverk med kommuner som har 

liknande förutsättningar på flera organisatoriska nivåer. Man använder 

nätverk för kunskapsöverföring och analytiskt stöd. Agerar gemensamt i 

vissa strategiska frågor såsom i kontakten med landstinget. Finner 

möjligheter att dela tjänster/verksamheter där kritisk massa saknas i den 

egna kommunen.  

3.3 Regeringens direktiv avseende framtida 
valfrihetssystem inom socialtjänsten 

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att analysera och 

utvärdera effekterna av införandet av lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV)
14

. I detta ingår att analysera möjligheter och hinder när det gäller att 

införa valfrihet inom särskilda boendeformer samt att föreslå hur införandet 

av valfrihetssystem på frivillig väg inom detta område kan underlättas. 

Valfrihet och mångfald är fortfarande syftet men detta ska förenas med 

tydliga krav på kvalitet, ändamålsenligt uppföljningssystem och en god 

värdegrund. Detta ska gälla oavsett utförare.  

LOV är avsett att fungera så att kommunen ställer upp kvalitetskrav och ser 
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 Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten, Dir. 2012:91, 

Socialdepartementet, 19 september 2012 
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till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behålls en tydlig demokratisk 

kontroll över äldreomsorgen i de kommuner som tillämpar LOV anser 

regeringen.  

En utredare ska överväga för- och nackdelar med att göra det obligatoriskt 

för kommunerna att införa valfrihetssystem inom bland annat 

äldreomsorgen. Om utredaren kommer fram till att en obligatorisk 

lagstiftning bör införas, ska förslag om ett obligatorium lämnas till 

regeringen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014. 

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av de verksamhetsområden inom 

socialtjänsten där LOV i dag tillämpas och bedöma om valfrihetssystem 

inom fler verksamhetsområden bör införas. I denna del ingår bland annat att 

analysera möjligheterna att införa valfrihetssystem inom särskilda 

boendeformer. 

Utredningsdirektivet visar att regeringens avsikt är att kommunernas 

upphandling av tjänster inom socialtjänsten i allt högre grad ska ske med 

stöd av valfrihetssystem, frivilligt eller obligatoriskt. Vi har därför 

koncentrerat vår granskning på LOV-upphandlingar inom hemtjänsten och 

särskilt boende. 

3.4 Kammarkollegiets vägledningar för utformande av 
förfrågningsunderlag 

Kammarkollegiet har publicerat olika vägledningar avseende 

valfrihetssystem. Den första är Utformande av förfrågningsunderlag för 

upphandling enligt LOV.
15

 Det är en checklista för dem som ska göra en 

upphandling i ett valfrihetssystem. Den andra är ett komplement och ett stöd 

för kommuner som ska ta fram krav på tjänsten vid upphandling av 

hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, Kravspecifikation för 

upphandling av hemtjänst enligt LOV
16

 respektive upphandling av 

primärvård enligt LOV.
17

 Dessutom finns en vägledning för utförare 

avseende LOV.
18

 

Vägledningen avseende kravspecifikation för upphandling omfattar 

framförallt upphandlingar för tjänster inom vård och omsorg och hälso- och 

                                                 

15
 Utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV, Vägledning, 

Kammarkollegiet, 2011:01 
16

 Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst enligt LOV, Vägledning, 

Kammarkollegiet 2010:3 
17

 Kravspecifikation för upphandling av primärvård, Vägledning, Kammarkollegiet, 

2011:02 
18

 Lagen om valfrihetssystem (LOV), Vägledning för utförare, Kammarkollegiet, 2011:7 
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sjukvård som upphandlas enligt LOV. Vägledningen utgår ifrån ett antal 

frågeställningar. Dessa är utformade som kontrollfrågor att ställa vid 

utformandet av förfrågningsunderlaget. Vi har vid granskningen av 

förfrågningsunderlagen haft vägledningarna som måttstock. 

3.4.1 Kravspecifikationens utformning avseende kvalitet  

Kommunernas möjligheter och förmåga att ställa krav på utförarna avseende 

kvalitet som går att kontrollera och följa upp är avgörande för att för att 

kunna garantera framgång. Vi har valt krav som är viktiga för framgångsrik 

äldreomsorg och som ligger inom ramen för de vägledningar 

Kammarkollegiet har tagit fram. 

Kraven på leverantörerna avseende tjänstens utförande handlar för det första 

om att det ska finnas krav på ledningssystem för kvalitet. Kommunen ska 

ställa krav på leverantören att denne kan bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete där kontroll och uppföljningar ska göras. Kommunen har 

skyldighet att enligt Socialstyrelsens författningssamling 

(SOSFS2006:11/2011:9) gällande ledningssystem för kvalitet i verksamhet, 

förutom att inrätta ett eget ledningssystem också försäkra sig om att det i 

verksamheten, inklusive leverantörer, finns ett system för kvalitetsarbete av 

tillämpliga delar i nämnda författning.  

I kvalitetssäkringen ligger också att ställa krav på personalbemanning och 

kompetensförsörjning. Kommunen kan ställa krav på leverantörens 

kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Det inkluderar vilken kompetens 

personalen ska ha och ett ansvar för kompetensutveckling. Kommunen kan 

också ha krav rörande rutiner för introduktion och tillgång till handledning. 

I kvalitetskraven ingår också att ha en synpunkts- och klagomålshantering 

som följs upp. 

Kraven på att det är brukarens behov som ska styra utläses inte lika enkelt i 

vägledningarna. Vi har valt att granska att kommunen säkerställer att det 

hos leverantören finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget 

samt kontinuitet av personal runt brukaren. Dessutom har vi tagit med hur 

förfrågningsunderlagen beskriver brukaren och brukarens möjligheter att 

påverka sin egen situation. Kommunen har ett ansvar för att det finns rutiner 

som tydliggör vem som ansvarar för samarbetet kring brukaren och hur 

detta ska gå till.  Det kan gälla mellan leverantören och t ex närstående, god 

man, förvaltare och andra för brukaren viktiga personer och organisationer.  

För det tredje betyder kraven att samverkan bör ske dels med landstinget 

men också i kommunala nätverk. De äldre som idag har hemtjänst har ofta 

stora och komplexa vårdbehov vilket betyder behov av insatser från 

hemtjänst, primärvård och slutenvård. Detta översätts i vägledningen som 
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samverkan med andra vårdgivare. Det ska finnas skyldighet att samverka 

om rutiner inom den egna verksamheten men även med andra som t ex med 

primärvården. Samverkan kan också handla om krav på samverkan med 

hemsjukvårdsleverantören.  Ytterligare ett krav är samverkan med 

kommunen. Det kan gälla vårdplaneringar och informationsmöten.  

Är ersättningsmodellerna utformade som fasta, rörliga, målrelaterade, 

prestationsrelaterade eller en kombination av dessa, rimliga? Ger de 

incitament och möjlighet att klara kvalitetskraven? 

I följande avsnitt ska vi undersöka hur väl de upphandlande kommunerna 

följer vägledningarna på ovanstående punkter som främst relaterar till 

kvalitetsutveckling, brukarorientering, samverkan i de upphandlade 

tjänsterna avseende äldreomsorgen samt ersättningsmodeller. 
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 4  LOV för hemtjänsten i tio kommuner 

 

Vi har valt ut tio LOV-upphandlingar av hemtjänsten för granskning. Det är 

tio kommuner i Stockholmsområdet. Flera av dem har längre erfarenhet av 

LOV i hemtjänsten men några har nyligen infört valfrihetssystemet. Fyra av 

kommunerna tillämpar dessutom LOV i särskilt boende, vi granskar dem i 

nästa avsnitt. 

4.1 Kvalitetskraven i förfrågningsunderlagen 

Den första framgångsfaktorn som vi valt att lyfta fram Att arbeta 

systematiskt med kvalitetsutveckling handlar om att det i kommunen bör 

finnas ett metodiskt tillvägagångssätt för att kontinuerligt identifiera, 

analysera och åtgärda områden där kvaliteten kan förbättras. Kommunerna 

är samstämmiga i sina förfrågningsunderlag när det gäller kraven för 

leverantörerna att ha ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:6. I den finns specificerat att den 

som bedriver verksamheten ska planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. Vårdgivaren ska vidare beskriva och 

fastställa de processer och rutiner i verksamheten som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. I kvalitetsutvecklingen ligger dessutom ansvaret för 

ett systematiskt förbättringsarbete med krav på att bedöma risker, utöva 

egenkontroll samt ta emot och utreda klagomål och synpunkter. 

I flera av förfrågningsunderlagen framgår också att utförarna är skyldiga att 

följa kommunens mål och riktlinjer.  

Kammarkollegiet skriver i sin vägledning att kravet på hur stort ett 

ledningssystem ska vara bör stå i proportion till storleken på uppdraget. 

Man säger vidare att det också är viktigt att formulera kraven tydligt och 

beskriva hur man som myndighet tänker följa upp hur kraven efterlevs. 

I Järfälla kommuns förfrågningsunderlag t ex framgår att kvalitetssystemet 

ska säkerställa att tjänsterna utförs på ett sådant sätt att avtalad kvalitet 

uppnås och upprätthålls. Kvalitetssäkringsarbetet ska bedrivas med stöd av 

metoder och rutiner som underlättar och möjliggör nämndens uppföljning. 

Salems kommun skriver; konsekvens om inte villkoren uppfylls vid årlig 

kontroll eller stickprov av godkänd utförare är att varning utdelas och om 

villkoren inte uppfylls inom den tid som anges i varningen hävs avtalet. 
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Kompetensen hos personalen har stor betydelse för kvaliteten i omsorgen. 

Kvalitetskraven i förfrågningsunderlagen dels avseende ledningen och dels 

avseende övrig personal är tämligen samstämmiga. Det skiljer en del i 

erfarenhetskraven och andelen med utbildning bland personalen. Men alla 

kräver högskoleutbildning eller motsvarande för ledningen och 

omvårdnadsprogram eller liknande för övrig personal. Dessutom har de 

flesta krav på kompetensutvecklingsplaner och alla på kunskaper i svenska 

språket avseende såväl tal som skrift.  Denna punkt hänger också ihop med 

Socialstyrelsens kvalitetsområde kunskapsbaserad verksamhet. 

Den andra framgångsfaktorn som vi studerat avser huruvida man har en 

brukarorienterad organisationskultur och handlar om organisationens 

förståelse för varför man existerar, och om man visar i handling att man 

prioriterar brukaren högst av alla verksamhetens intressenter. I vår 

granskning av förfrågningsunderlagen finns i de flesta av dem uttalanden 

om att hemtjänsten ska genomsyras av grundtanken att den enskilde har 

förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Det kan uttryckas som 

självbestämmande i vardagen eller som att den enskilde ska känna trygghet, 

delaktighet och inflytande i verksamheten.  En brukarorienterad 

organisationskultur hör ihop med en helhetssyn som utgår från den enskilde 

individens livssituation och med självbestämmande och integritet. Dessa är 

värdeord som förekommer i de flesta av förfrågningsunderlagen.  

Södertälje har som exempel för avsikt att utforma en värdighetsgaranti som 

utförarna ska förbinda sig att följa. I de flesta förfrågningsunderlag framgår 

att man gör årliga brukarundersökningar.  

Ytterligare ett sätt att fokusera brukarna är att granska om upprättande av 

genomförandeplan krävs. I alla förfrågningsunderlag vi granskat krävs att 

genomförandeplan upprättas inom sju arbetsdagar till fyra veckor och 

redovisas för beställaren. I en kommun, Nynäshamn ska den skickas in 

endast under förutsättning att brukaren medger detta. Att planen ska 

upprättas tillsammans med den enskilde när så är möjligt framgår i mer än 

hälften av förfrågningsunderlagen. Att utföraren ska följa en mall eller 

blankett gäller i två kommuner. Utföraren ska följa upp 

genomförandeplanen regelbundet i hälften av kommunerna enligt 

förfrågningsunderlagen. 

I Stockholm ska utförarna vara uppkopplade till Paraplysystemet som i sin 

tur för över uppgifter till Omsorgsdagboken. I den ska den enskilde 

och/eller dennes närstående kunna följa hur omsorgen om den enskilde 

bedrivs. Informationen hämtas automatiskt. I paraplysystemet ska utföraren 

ta emot och acceptera beställningar, upprätta genomförandeplaner och föra 

löpande social dokumentation. Liknande system är under framtagande i 

ytterligare några kommuner. 
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I alla förfrågningsunderlag finns också krav på att samverkan ska ske med 

närstående, god man, förvaltare och andra för brukaren viktiga personer och 

organisationer. 

Den tredje punkten att samarbeta strukturerat med landstinget handlar 

om att kommunen och landstinget arbetar strukturerat för att finna 

samarbetsformer där brukares behov står i centrum. De kommuner som 

lyckas bäst har en tydlig ansvarsfördelning mellan landsting och kommun 

som fastställs i övergripande och lokala överenskommelser. Det bör tydligt 

framgå i förfrågningsunderlagen att sådana överenskommelser gäller också 

de privata utförarna. Vid genomgången av förfrågningsunderlagen återfinns 

i alla med undantag för två, allmänna skrivningar om att utföraren ska 

samverka med landstingets verksamheter för hälso- och sjukvård för att den 

enskilde skall få god vård och omsorg. Utföraren ska vid behov delta i 

vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde. De flesta 

kommuner har också skrivningar om samverkan med landstingets personal i 

livets slutskede. 

En kommun, Nacka, hänvisar till en samverkansöverenskommelse Vård i 

samverkan
19

 och skriver att utföraren i de delar som avser hemtjänst ska 

samverka med landstinget och primärvården i enlighet med den skriftliga 

överenskommelsen. 

När det gäller att samarbeta aktivt i kommunala nätverk har vi sett två 

exempel på det. Upplands Väsby skriver att leverantören ska delta i ett 

särskilt upprättat samrådsorgan för hemtjänst tillsammans med kommunen 

och andra leverantörer. Parterna ska ta tillvara de möjligheter till kunskaper, 

erfarenheter och information som valfrihetssystemet erbjuder i syfte att 

uppnå bästa tänkbara verksamhet och utveckling.  Samverkan ska ske i syfte 

att utveckla verksamheten utifrån brukarnas behov samt arbeta med 

kvalitetsförbättringar.  Vid sammanträdena ska mötesanteckningar föras. 

Mötena ska präglas av en ömsesidig vilja till samverkan. Leverantören är 

skyldig att delta i samrådsorganets möten. Kommunen kallar alla 

leverantörer till dessa möten och upprättar agenda för varje möte. 

Samrådsmöte hålls minst en gång per halvår. 

Av Sundbybergs förfrågningsunderlag framgår att det åligger utföraren att 

kontinuerligt informera om verksamheten samt inbjuda till diskussion om 

verksamhetens utveckling. Båda parter skall delta i en samverkansform vars 

syfte är att följa verksamhetens utveckling. 

                                                 

19
 Vård i Samverkan – samverkansöverenskommelse mellan primärvård, geriatrik, 

hemtjänst och särskilda boenden i Nacka 2004, rev. december 2008. 
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4.1.1 Sammanfattande synpunkter 

Inte i något av de förfrågningsunderlag vi granskat framgår hur beställaren 

avser att följa upp att utföraren har ett fungerande kvalitetsledningssystem, 

hur utföraren arbetar med kvaliteten i de olika delarna av systemet eller vad 

resultaten har blivit. Det framgår över huvud taget inte i några av 

förfrågningsunderlagen om man har tagit någon hänsyn till uppdragets 

omfattning eller andra behov av anpassning. 

Det finns inte heller beskrivet hur uppföljningen av att utförarna motsvarar 

kompetenskraven sker löpande, t ex att kompetensutveckling verkligen 

kommer till stånd eller att andelen med adekvat omvårdnadsutbildning ökar. 

Men enligt uppgifter från kommunerna så ingår i rutinerna en årlig 

uppföljning av att kraven i förfrågningsunderlag och avtal stämmer med 

verkligheten hos de olika utförarna. Inte alla kommuner hinner följa de 

rutinerna. 

Kommunerna är samstämmiga i sina krav på genomförandeplaner. De ska 

skickas in till kommunen för granskning och godkännande. I takt med att 

verksamhetssystem tas i bruk kan uppföljningen av dessa underlättas.  

De flesta av Socialstyrelsen framtagna definitionerna på sex områden 

återfinns i förfrågningsunderlagen som sådant utförarna ska bedriva sina 

verksamheter utifrån. Men det finns inga förtydliganden om vad som krävs 

för att leva upp till de fina orden. 

Överhuvudtaget ger förfrågningsunderlagen lite vägledning i det konkreta 

vardagliga kvalitetsarbetet inom hemtjänsten.  

4.2 Ersättningssystemen 

Ersättningssystemen i de tio kommuner vi granskat är alla utformade som 

en ersättning per utförd timme där allt är inkluderat, också 

momskompensation. Ersättningen varierar men ligger för 2012 en bit över 

300 kr för de privata utförarna.   
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Kommun Ersättning, 

omvårdnad, 

vardag 

kr 

 

                             

kväll 

kr 

                       

natt 

kr 

 

helg 

kr 

Service 

 

kr 

Engångs-

ersättning 

för ny 

kund 

kr 

Huddinge 299 316 647 348   

Järfälla 312 312  312 312  

Lidingö 306 327  355 271  

Nacka 328 362  413 278  

Nynäshamn(2011) 331 

(utanför 

tätort 368) 

331  331 331  

Salem 323 323  323 323  

Sundbyberg 339 339  339 339  

Södertälje 308 

(I Enhörna, 

Hölö-

Mörkö, 

Vårdinge 

326)  

308  308 308  

Upplands Väsby 302 316  373 240 1 326 

 

Stockholm har t o m 2012 en nivåersättning:  

Från Nivå 1 (0 – 1,4 tim) 313 kr/månad till Nivå 17 (166,6 – 227,2 tim) 58 

009 kr/månad. (Vid timersättning: Vardag 308 kr, kväll 329 kr, natt 357 kr, 

helg 357 kr samt storhelg 404 kr. ) 
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4.2.1 Sammanfattande synpunkter 

Detta betyder att nio kommuner har valt en rörlig ersättning som utgår i 

förhållande till antal utförda timmar med biståndsbedömd tid som tak. 

Stockholm avviker genom att ha en nivåersättning, men den kommer att 

försvinna 2013 då man går över till utförd tid, precis som i övriga 

kommuner. 

 Fyra, med Stockholm fem, av kommunerna har en tidsdifferentierad taxa. 

Kvällar och helger ersätts med högre belopp. Tre av de kommunerna 

differentierar dessutom mellan service och omvårdnad. Det kan innebära 

minskad flexibilitet och minskat utrymmet för utförarna att utveckla 

verksamheten.  En kommun, Upplands Väsby, har dessutom en fast 

ersättning, ett engångsbelopp för varje ny kund.  

SKL har gjort en genomgång av de ersättningsbelopp och ersättningssystem 

som 132 kommuner fastställt för hemtjänsten 2012 och den visar på en stor 

spridning. 352 kronor per timme är genomsnittet men det varierar mellan 

227 och 414 kr. Till viss del förklaras det av att man ersätter på olika sätt. 

Fem kommuner av de 132 har tidsdifferentiering och de ligger alla i 

Stockholms län och ingår också i den här granskningen.
20

 

Vid en sammanräkning av alla olika timersättningar för de 10 granskade 

kommunerna utan viktning blir den genomsnittliga ersättningen till externa 

utförare 340 kr. Genomsnittlig timersättning för omvårdnad vardag blir 315 

kr och serviceersättningen för de fyra som har denna separat blir i 

genomsnitt per timme 257 kr. De kommuner vi har granskat har alltså en 

ersättning som ligger under genomsnittet för de 132 kommuner som ingår i 

SKL:s studie, oavsett hur man räknar. 

Av de granskade 132 kommunernas ersättningssystem har 45 för beviljad 

tid, 84 för utförd tid och 3 för tjänst eller nivå. Kommunerna har, utifrån 

lokala behov och prioriteringar, valt olika modeller för ersättning. De 

kommuner som valt att ersätta för tid har ofta differentierat ersättningen. 

Det kan omfatta ersättning för olika tjänster (service, omvårdnad, 

hemsjukvård), tätort - glesbygd, tidsdifferentierat (dag, kväll, helg, natt), 

ersättning för beviljad tid, inrapporterad tid eller elektroniskt uppmätt tid.  

Av de tio kommuner vi granskat har alla, med undantag för en, ett system 

för utförd tid. Den undantagna kommunen, Stockholm kommer fr.o.m. 2013 

att också ha system för utförd tid. Tre av dem har ingen differentiering.  

                                                 

20
 Hemtjänstersättning vid LOV, Sveriges kommuner och landsting 2012 
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Ingen kommun har valt att relatera någon del av ersättningen till 

måluppfyllelse eller resultat. 

4.3 Uppföljning och utvärdering av kraven i 
förfrågningsunderlagen  

Nedan refereras i förkortad form de skrivningar om konkreta krav på 

utförarna avseende uppföljning och utvärdering som finns i respektive 

förfrågningsunderlag och eventuella konsekvenser av att dessa inte följs. De 

ska ses som exempel på uppföljningar som görs snarare än redovisning av 

enskilda kommuners uppföljning. I vissa fall återfinns identiska skrivningar 

i flera av förfrågningsunderlagen och de har då inte återupprepats.  

Huddinge 

Enligt SOSFS 2006:11 ska det systematiska kvalitetsarbetet omfatta 

metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, 

genomförande, resultat och utveckling. 

Äldreomsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för att följa upp de 

utförare som utför hemtjänst inom Huddinge kommun. Strukturen för 

uppföljning av verksamhet framgår av kvalitetsprogrammet. Se 

www.huddinge.se/aldreomsorg. 

Utföraren ska medverka i äldreomsorgsnämndens uppföljningar av 

hemtjänsten. De övergripande uppföljningarna bekostas och administreras 

av äldreomsorgsnämnden.  

Företrädare för kommunen som ansvarar för uppföljning har rätt göra 

oanmälda och anmälda besök. De har också rätt att ta del av den 

dokumentation och de underlag som krävs för att kommunen ska kunna 

följa upp att avtalen efterlevs och att kunderna får den hjälp de har beviljats. 

Vid föranmälda uppföljningsbesök ska utförarens verksamhetschef eller 

dess ersättare finnas på plats för att svara på förvaltningens frågor. 

Uppföljning sker enligt äldreomsorgsnämndens uppföljningsplan. 

Uppföljningen sker antingen på eget initiativ i verksamheten eller på 

initiativ av kommunen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting 

med flera. Varje utförare kommer i anslutning till en kvalitetsuppföljning få 

ta del av sitt resultat för att därigenom kunna analysera resultatet och 

påbörja eventuella förbättringsåtgärder.  

Utförarna ska inom sin verksamhet självständigt och kontinuerligt 

dokumentera enhetens måluppföljning med resultat, analys och åtgärder. 

Dessa dokument ska skickas in till beställaren när denne så begär. 
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Utföraren ansvarar för att analysera orsaken till ett bristande resultat och 

planera för att vidta förbättringsåtgärder. Analysen och beslutade åtgärder 

dokumenteras i en åtgärdsplan som översänds till kommunen inom angiven 

tidsram. 

Utföraren är skyldig att lämna de uppgifter som krävs enligt anvisningar i de 

nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och Landsting.  

Utförarna ska årligen lämna en årsrapport till kommunen. 

Kommunen förbehåller sig rätten att på kommunens webbplats publicera 

utförarnas beskrivningar av sina tjänster och åtaganden liksom resultatet av 

uppföljningar. Resultaten redovisas per utförare för att underlätta 

jämförelser för kunden. 

Enligt kommunens kvalitetsprogram som det hänvisas till i 

förfrågningsunderlaget ska uppföljning ske kontinuerligt under året inom 

respektive enhet. Uppföljningen sker antingen på eget initiativ i 

verksamheten eller på initiativ av kvalitets- och utvecklingsenheten, 

Socialstyrelsen och SKL med flera. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

svarar för en systematiskt återkommande uppföljning av verksamheten. 

Omfattningen av uppföljningen framgår i äldreomsorgsnämndens årliga 

uppföljningsplan. Utgångspunkten för uppföljningen är: 

• nämndens definition av god kvalitet,  

• mål och kvalitetsindikatorer fastställda i verksamhetsplan,  

• avtal/kontrakt med externa utförare,  

• enheternas kvalitetsdeklarationer och  

• krav på uppföljning i ett nationellt perspektiv. 

Val av metod för uppföljning framgår av uppföljningsplanen. Uppföljning 

av inkomna klagomål och synpunkter på enhetsnivå och avvikelser inom 

hälso- och sjukvården är viktiga instrument för att få en bild av 

verksamheternas resultat. Övrig statistikinsamling, kundenkäter, granskning 

av dokumentation, fokusgrupper och intervjuer med äldre och närstående är 

andra viktiga metoder för uppföljning som kan bli aktuella. Samtliga 

verksamheter är skyldiga att delta i kvalitetsuppföljningen av verksamheten. 

I nämndens uppföljningsplan framgår på vilket sätt resultatet ska redovisas 
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efter en kvalitetsuppföljning av verksamhet och hur den ska kommuniceras 

internt och externt. 

Varje enhet kommer i anslutning till en kvalitetsuppföljning få ta del av sitt 

resultat för att därigenom kunna analysera resultatet och påbörja eventuella 

förbättringsåtgärder. Utförarna ska inom sin verksamhet självständigt och 

kontinuerligt dokumentera enhetens måluppföljning med resultat, analys 

och åtgärder. 

De verksamheter som redovisar uppenbara brister i en kvalitetsuppföljning 

kommer att uppmärksammas särskilt på detta av kvalitets- och 

utvecklingsenheten. Ansvarig chef uppmanas, att tillsammans med personal 

och eventuellt kunder, analysera orsaken till ett bristande resultat och 

planera för att vidta förbättringsåtgärder. Analysen och beslutade åtgärder 

dokumenteras i en kvalitetsplan som översänds till kvalitets- och 

utvecklingsenheten inom angiven tidsram. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

inbjuder till två sammankomster i september månad;  

En träff för ansvariga chefer samt en träff för ledamöterna i 

äldreomsorgsnämnden tillsammans med fackliga organisationer och 

förvaltningsledning. 

Resultat av kvalitetsuppföljning av verksamhet inom 

äldreomsorgsnämndens ansvarsområde publiceras på kommunens 

www.huddinge.se enligt modell fastlagd av förvaltningens 

informationschef. 

Järfälla 

Uppföljning sker i olika former och med olika syften. Om inte leverantören 

aktivt medverkar i uppföljningar kommer kontraktet att hävas i enlighet med 

kontraktsvillkoren.  

Kommunen kommer minst en gång per år att följa upp hur leverantören 

uppfyller kraven enligt detta förfrågningsunderlag. Leverantören förbinder 

sig att medverka vid dessa uppföljningsmöten. 

Leverantören och kommunen ska informera varandra om förändringar som 

är av vikt för fullgörandet av uppdraget. 

Kommunen kommer att följa upp hur leverantören arbetar för att uppnå de 

nationella och lokala kraven och målen för verksamheten. 

Leverantören ska biträda vid kommunens fortlöpande uppföljningar och 
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utvärderingar av verksamhetens kvalitet. Förutsättningen för 

uppföljningsarbetet är att kommunen, revisionen och tillsynsmyndigheter 

ges oinskränkt insyn för att kunna:  

 ta del av samtliga individuella genomförandeplaner med tillhörande 

journalanteckningar, arbetsmaterial och övrigt material som berör 

den enskilde   

 ta del av allt övrigt material hos leverantören som kommunen, 

revisionen och tillsynsmyndigheter bedömer relevant för uppföljning 

och utvärdering av verksamheten, t.ex. personallistor, 

tjänstgöringsschema, statistik över arbetsskadeanmälningar och 

liknande  

 göra regelbunden granskning av verksamheten 

 

Leverantören ska medverka i de årsvisa brukarundersökningarna och andra 

uppföljningar som socialnämnden initierar. Undersökningen kan även 

omfatta de enskildas anhöriga. 

Leverantören ska lämna underlag till respektive myndighet, med kopia till 

kommunen: Statistikuppgifter etc. till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB) 

Leverantören ska vidare lämna uppgifter som socialnämnden på begäran av 

kommunfullmäktige eller av dem utsedd delegat är skyldig att svara för. 

Parterna ska ömsesidigt redovisa resultatet av uppföljningar och 

kvalitetssäkringsarbeten för varandra.  

Underlåter leverantören att vara behjälplig vid ovannämnda moment eller 

lämnar ofullständiga underlag vid framtagandet av statistik kan kommunen 

komma att häva kontraktet. 

Lidingö 

Äldre- och handikappnämnden har det övergripande ansvaret för att följa 

upp den hemtjänst som stadens hemtjänstkunder får, oavsett utförare. 

Uppföljning görs bland annat genom kundenkäter, fokusgrupper, 

statistikinsamling, granskning av dokument och uppföljning av inkomna 

klagomål och synpunkter.  

De övergripande uppföljningarna bekostas och administreras av staden. De 

företrädare för staden som ansvarar för uppföljning har rätt att ta del av de 

underlag som krävs för att staden ska kunna följa att avtalen efterlevs och 

att den enskilde får den hjälp den har beviljats. 
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Stadens företrädare har även rätt att göra oanmälda besök i verksamheten 

för till exempel observationer i verksamhet och intervjuer av äldre och 

närstående. Utföraren förbinder sig att medverka i dessa uppföljningar av 

hemtjänsten. 

Uppföljning sker kontinuerligt under året inom respektive enhet. 

Uppföljningen sker antingen på eget initiativ i verksamheten eller på 

initiativ av staden, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting med 

flera.   

Varje utförare kommer i anslutning till en kvalitetsuppföljning få ta del av 

sitt resultat för att därigenom kunna analysera resultatet och påbörja 

förbättringsåtgärder. Utförarna ska inom sin verksamhet självständigt och 

kontinuerligt dokumentera enhetens måluppföljning med resultat, analys 

och åtgärder. 

De verksamheter som redovisar uppenbara brister i kvalitetsuppföljning 

kommer att uppmärksammas på detta av staden. Utföraren uppmanas att 

tillsammans med personal och eventuellt kunder, analysera orsaken till 

bristande resultat och planera för att vidta förbättringsåtgärder. Analysen 

och beslutade åtgärder dokumenteras i en åtgärdsplan som ska översändas 

till förvaltningen inom angiven tidsram. 

Utföraren är skyldig att lämna de uppgifter som krävs enligt anvisningar i de 

nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och landsting. Utförarna ska också årligen lämna en 

årsrapport till staden. 

Äldre- och handikappnämnden har fattat beslut om en plan för uppföljning 

av verksamhet 2012. Den omnämns inte i förfrågningsunderlaget men följer 

i stort sett kraven i detta och har inga förtydligande uppföljningsindikatorer 

eller tidsplaner. 

Nacka 

Uppföljning sker främst genom att kontrollera 

 att det finns aktuella genomförandeplaner och sociala journaler  

 personalens utbildningsnivå, kompetensutveckling och deltagande i 

erbjudna utbildningar  

 personalomsättning och andel timanställningar (intermittent anställda) 

 att personal bär fotolegitimation och tjänstekort  

 förebyggande arbete med fallskador och med att motverka 

undernäring  

 kundens upplevelse av trygghet, delaktighet, bemötande och 

 personalkontinuitet 
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 hur anordnaren arbetar med brukarinflytande och brukaruppföljningar 

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd 

kan alltid en kelt byta anordnare. 

Enligt villkoren ska anordnaren delta i socialtjänstens uppföljning av 

verksamheten och låta socialtjänsten få del av de handlingar som 

efterfrågas. 

I socialtjänstens uppföljning ingår 

• Årlig enkät till alla anordnare om kvalitet.  

• Socialtjänstens brukarundersökning.  

• Uppföljning av synpunkter och klagomål.  

• Möten med/besök hos anordnare. 

• Fördjupad granskning genom stickprov eller efter klagomål.  

• Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs.  

• Kontroll hos Skatteverket att anordnaren fullgör sina skyldigheter när 

det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt. 

Vid den årliga enkäten, besök hos anordnare och fördjupad granskning ingår 

bl.a. granskning av rutiner, nyckelhantering, tillgänglighet, dokumentation 

och genomförandeplaner, samt kontroll av personalens kompetens och av att 

det finns sekretessförbindelser och registerutdrag från belastningsregister. 

Resultat av uppföljningar redovisas på kommunens hemsida och i 

kundvalskataloger. 

Åtgärder vid brister i verksamheten 

• Möte med anordnaren, ev. fördjupad granskning  

• Varning vid mindre brister. Om anordnaren inte inom tid som anges i 

varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna kan avtalet 

hävas.  

• Anordnaren ska redovisa en åtgärdsplan kopplad till allvarliga 

klagomål, fel, brister och avvikelser.  

• Uppföljning enligt åtgärdsplan.  
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• Ev. anmälan till andra myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, 

Polisen, Socialtjänsten).  

• Hävande av avtalet om nationella eller lokala föreskrifter för 

verksamheten eller villkoren inte följs. 

 

Nynäshamn 

Kommunen kan komma att begära in uppgifter för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Det 

kan röra sig om resultat av enkäter, statistiska uppgifter eller liknande. 

Leverantören ska ge kommunen insyn i leverantörens ekonomiska ställning 

genom att, senast den 1 juni året efter det år informationen avser, lämna in 

årsredovisning.  

Kommunernas revisorer ska äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i 

kommunal regi kontrollera och utvärdera den avtalade verksamheten. 

Leverantören ska förbinda sig att aktivt medverka för att underlätta deras 

arbete. 

 

Salem 

Socialnämnden i Salems kommun har det yttersta ansvaret för all 

hemtjänstverksamhet som bedrivs i kommunen. Socialförvaltningen följer 

utifrån detta upp de godkända utförarnas verksamhet. Detta sker årligen, 

genom stickprov samt vid behov. I samband med att detta görs ska utföraren 

samarbeta och lämna ut efterfrågade handlingar. 

I socialförvaltningens uppföljning ingår:  

• Kontinuerlig uppföljning av synpunkter och klagomål.  

• Årlig brukarundersökning.  

• Årlig avtalsuppföljning genom tillsyn i verksamheten för kontroll av att 

samtliga villkor för att vara godkänd utförare uppfylls.  

• Fördjupad granskning av verksamheten genom stickprov eller efter 

klagomål.  

• Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs.  

• Kontroll hos Skatteverket att utföraren fullgör sina skyldigheter när det 
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gäller socialförsäkringsavgifter och skatt. 

Resultatet av uppföljningarna redovisas på kommunens hemsida samt i den 

information som kunderna får om utförarna. 

Framkommer det brister i verksamheten sker följande:  

 Möte med utföraren för genomgång av brister.  

 Vid mindre brister utdelas en skriftlig varning och om dessa inte 

åtgärdas inom tid som anges i varningen kan avtalet hävas. 

 Vid allvarliga brister, avvikelser, klagomål eller fel ska en åtgärdsplan 

upprättas. 

 Uppföljning sker fortlöpande enligt upprättad åtgärdsplan.  

Avtalet hävs om åtgärder inte vidtas i samband med detta. En anmälan 

till andra myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen eller 

Socialtjänsten) kan bli aktuell. 

 Avtalet hävs om nationella eller lokala föreskrifter för verksamheten 

inte följs eller om villkoren i avtalet inte uppfylls. 

 

Stockholm 

Det är av väsentlig betydelse för staden att de utförare som staden tecknar 

avtal med fullgör sina åtagande utifrån avtalet. Härav genomför staden olika 

typer av uppföljningar och kontroller såsom uppföljningar på individnivå, 

verksamhetsuppföljningar, brukarundersökningar, administrativa och 

ekonomiska uppföljningar, uppföljningar av synpunkter och klagomål, olika 

stickprovskontroller och vid behov fördjupande uppföljningar. Resultat från 

verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar presenteras på stadens 

hemsida under Jämför Service. 

Företrädare för staden såsom äldreomsorgsinspektörer, 

funktionshinderinspektörer, revisorer och andra tjänstemän har rätt att under 

avtalstiden följa upp och kontrollera verksamheten. Utföraren förbinder sig 

att bereda staden tillträde och insyn i sådan utsträckning att staden kan 

genomföra sitt uppdrag. Staden kan även uppdra åt fristående konsult eller 

dylikt att utföra uppföljning och kontroll. Utföraren förbinder sig i sådant 

fall att även bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne 

kan genomföra sitt uppdrag. 

Sundbyberg 

Staden har rätt till fullständig insyn i utförarens verksamhet. Utföraren 
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förbinder sig att samarbeta med staden vid avtals- eller 

kvalitetsuppföljningar samt vid revisioner. Utföraren förbinder sig att lämna 

den information som krävs vid Socialstyrelsens uppföljningar. 

Staden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra 

uppföljning, kontroll eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i dessa fall 

att bereda sådan insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt 

uppdrag. 

Staden ska få tillgång till personal för intervjuer eller ifyllande av enkäter i 

syfte att följa upp avtalet med utföraren.  

Staden kommer att publicera resultat från kundundersökningar, kvalitets- 

och avtalsuppföljningar på stadens hemsida. 

Södertälje 

Äldreomsorgsnämnden och social- och omsorgsnämnden har ansvaret för 

att följa upp den hemtjänst som Södertälje kommuns brukare får, oavsett 

leverantör. Kommunens företrädare har rätt att göra oanmälda besök i 

verksamheten för till exempel observationer i verksamhet och intervjuer av 

brukare och närstående. Företrädare för kommunen som ansvarar för 

uppföljning har rätt att ta del av den dokumentation och de underlag som 

krävs för att kommunen ska kunna följa upp att avtalen efterlevs och att 

brukarna får den hjälp de har beviljats. 

Leverantören skall medverka i kommunens uppföljningar av hemtjänsten.  

Leverantören skall inom sin verksamhet självständigt och kontinuerligt 

dokumentera enhetens måluppföljning med resultat, analys och åtgärder.  

Leverantören skall årligen lämna en årsrapport/verksamhetsberättelse och i 

förekommande fall en årsredovisning till kommunen.  

Leverantören skall lämna de uppgifter som krävs enligt anvisningar i de 

nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen, 

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Uppföljning sker genom kontroll av bland annat 

• att det finns aktuella genomförandeplaner och sociala journaler  

• personalens utbildningsnivå och kompetensutveckling, 

personalomsättning, andel timanställningar  

• att personal bär fotolegitimation alternativt tjänstekort och 
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legitimation  

• den enskildes upplevelser av olika aspekter på kvaliteten i 

leverantörens verksamhet  

• rutiner för hantering av synpunkter och missförhållanden  

• metoder för brukarinflytande och brukaruppföljningar 

I uppföljningen ingår 

• Årlig kvalitetsredovisning av måluppföljning och handlingsplaner i 

samband med detta.  

•  Brukarundersökningar.  

• Uppföljning av synpunkter och klagomål.  

• Fördjupad granskning genom stickprov eller efter klagomål. 

• Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs.  

• Uppföljningar som kan gälla hela eller delar av verksamheten.  

• Kontroll hos Skatteverket att leverantören fullgör sina skyldigheter när 

det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt.  

Resultaten av uppföljningarna redovisas bland annat på kommunens 

hemsida. 

Åtgärder vid brister i verksamheten 

• Möte med leverantören, eventuellt fördjupad granskning  

• Varning vid mindre brister. Om leverantören inte inom tid som anges i 

varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna kan kontraktet 

hävas.  

• Åtgärdsplan kopplad till allvarliga klagomål, fel, brister och 

avvikelser. Om leverantören inte inom tid som anges har åtgärdat de 

inom plan angivna bristerna kan kontraktet hävas.  

• Uppföljning enligt åtgärdsplan. 

• Eventuell anmälan till andra myndigheter (Skatteverket, 

Försäkringskassan, Polisen, Socialtjänsten).  
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• Hävande av kontraktet om nationella eller lokala föreskrifter för 

verksamheten eller villkoren inte följs. 

Upplands Väsby 

Handläggaren hos kommunen svarar för den individuella uppföljningen av 

hemtjänstinsatser. Kommunens tillsyns- och kvalitetsansvarig för 

socialtjänsten ansvarar för den generella kvalitetsuppföljningen. 

Leverantören är skyldig att utan extra ersättning, ta fram och tillhandahålla 

de uppgifter om verksamheten som kommunen kan komma att begära för att 

informera sig om, följa upp och utvärdera verksamheten. Leverantören ska 

om kommunen begär det, lämna muntlig redovisning inför social- och 

äldrenämnden. 

Kommunens uppföljning och utvärdering kan t.ex. ske genom: 

 information och diskussion i för parterna gemensamt samrådsorgan  

 avtalsuppföljning 

 uppföljning av dokumentation och genomförandeplan  

 uppföljning av avvikelsehanteringen 

 uppföljning av anmälningar av synpunkter och klagomål i 

kommunens/utförarens system för klagomålshantering 

 kommunens system för kvalitetsrevision  

 kommunens revisorer, som ska ha rätt att på samma sätt som i 

kommunens egenregiverksamhet kontrollera och utvärdera 

verksamheten 

 fristående konsult anlitad av kommunen efter samråd med utföraren 

 enkäter till och intervjuer med kunder om kvaliteten i verksamheten.  

 enkäter, intervjuer, datamaterial och analyser av dessa ska beakta de 

boendes integritet 

 kontakter med samarbetspartners, t.ex. biståndshandläggare 

 samtal med grupp/er ur personalen 

 tillsyn och granskning genom kommunens tillsyns- och 

kvalitetsansvarig för socialtjänsten 

 

Leverantören ska redovisa hur företaget avser att följa upp sin verksamhet 

och hur företaget avser, att utifrån resultatet av uppföljningen utvärdera 

varför verksamheten blev som den blev. Detta kan då resultera i ett 

förbättringsarbete. 

Kammarkollegiets vägledning avseende kravspecifikation för LOV i 

hemtjänst 
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När kommunen fastställer krav på leverantören är det viktigt att ha klart för 

sig hur man avser att följa upp kraven och att detta framgår av 

förfrågningsunderlagen. Kommunen bör fundera över vilken typ av data 

som det är relevant att inhämta från verksamheten. Det kan t ex röra 

nyckeltal eller verksamhetsberättelser. Finns det fasta uppföljningsplaner för 

verksamheten bör detta framgå av förfrågningsunderlaget. Kammarkollegiet 

tipsar om att som upphandlande myndighet är det bra att göra en plan för 

hur man avser att följa upp verksamheten. En tumregel är att kraven i 

förfrågningsunderlaget matchar det som sedan följs upp. 

Kommunen bör se till att nationella krav gällande uppföljning och 

utvärdering följs. Man bör också göra klart om man vill att leverantören ska 

anpassa sig till kommunens egna rutiner eller ställa krav på att leverantören 

ska ha egna rutiner.  

Leverantören ska rapportera till nationella och eventuella lokala 

kvalitetsregister. 

4.3.1 Sammanfattande synpunkter 

När man läser uppföljningskraven i alla förfrågningsunderlagen får man lätt 

uppfattningen att allt granskas, men i själva verket består en stor del av 

uppföljningen av skriftliga eller muntliga frågor till utförarna om de gör 

som de lovat. Knappt hälften av de granskade kommunerna har utvecklade 

uppföljningsplaner enligt förfrågningsunderlaget. Övriga är överlag 

övergripande och innefattar det mesta. Leverantörerna är tvungna att delta i 

alla former av uppföljning och ställa sina verksamheter till förfogande för 

detta. Men det är svårt att utläsa vad det i realiteten innebär för 

verksamheterna. Det finns inte i något av de granskade 

förfrågningsunderlagen en av kommunen tydligt utpekad fastställd plan för 

den konkreta uppföljningen av hemtjänsten och det finns med något 

undantag heller inte några fastlagda kvalitetsfaktorer som ska levereras och 

leverantörerna kan förhålla sig till.  

Inte i något av förfrågningsunderlagen finns krav på registrering i de 

befintliga kvalitetsregistren. Det görs ett antal uppföljningar med fysiska 

besök, inrapportering av uppgifter/indikatorer samt brukarundersökningar. 

Men det går inte att utläsa av förfrågningsunderlagen vad kommunen ställer 

för krav på uppföljning och kvalitetssäkring. I några kommuner finns 

dokument utlagda på hemsidorna med planer för uppföljningarna. Men inte 

heller de är särskilt konkreta. Företagen vet alltså inte när de blir godkända 

utförare vad som kommer att krävas av dem i form av olika redovisningar 

och därmed inte heller vilken kvalitet de förväntas leverera.     
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5  LOV för särskilt boende (SÄBO) i fyra 
kommuner 

Särskilt boende upphandlas endast i begränsad omfattning inom 

valfrihetssystem i kommunerna idag. Men regeringen vill se mer av det och 

överväger att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda 

medborgarna valfrihet inom socialtjänsten vilket inkluderar särskilt boende. 

Det finns därför ett intresse att granska de LOV-upphandlingar som i dag 

finns. Det är fem kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende, helt 

eller delvis. Fyra av dem ligger i Stockholmsområdet. Dessa har vi 

undersökt. Samma fyra kommuner ingår också bland de tio vi undersökt 

avseende hemtjänsten. Den femte kommunen är Uppvidinge kommun. 

Det finns inte någon vägledning från Kammarkollegiet avseende 

kravspecifikation i LOV för särskilt boende. Framgångsfaktorerna inom 

äldreomsorgen är dock desamma som för hemtjänsten och faktorerna som 

granskas blir därmed snarlika. 

En viktig skillnad mot hemtjänsten är att särskilda boendeplatserna inte 

behöver erbjudas inom kommunens gränser. Tre av kommunerna har 

Stockholms län som geografisk gräns för placering. Det betyder att en enhet 

kan ha flera olika beställare med olika krav och olika ersättningar. Nacka 

utgör ett undantag och godkänner endast boenden inom kommungränserna.  

I kommunerna är det fortfarande vanligast att särskilt boende upphandlas 

enligt LOU som entreprenader eller att kommunen själv driver boenden.  

Det medför att valfriheten starkt begränsas för de äldre som får betydligt 

färre ställen att välja på. Om kommunerna väljer att lägga ut egna boenden 

som inte fungerat på entreprenad med korta avtalstider kan man knappast 

räkna med att resultaten kortsiktigt ska förbättras. Men genom att erbjuda 

valfrihet i särskilt boende ges möjlighet åt utförarna att etablera sig på fler 

ställen, antingen genom att bygga egna boenden eller genom att hyra in sig 

på olika ställen. Och valfriheten för de äldre ökar. 

I Upplands Väsby kan inte LOV-platserna väljas av de äldre innan platserna 

i det egna boendet samt på entreprenaddrivna boenden är belagda. 

5.1 Kvalitetskraven i förfrågningsunderlagen 

Den första framgångsfaktorn som vi granskar att arbeta systematiskt med 

kvalitetsutveckling beskrivs kortfattat enligt Socialstyrelsens krav 

avseende ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt föreskrift 

SOSFS 2011:6 (i några förfrågningsunderlag hänvisas till en äldre utgåva av 

föreskriften SOSFS 2006: 11). I den finns specificerat att den som bedriver 
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verksamheten ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Vårdgivaren ska vidare beskriva och fastställa de 

processer och rutiner i verksamheten som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Kommunernas skrivningar är, precis som för 

hemtjänsten, helt tagna från föreskriften. Kammarkollegiet skriver i sin 

vägledning att kravet på hur stort ett ledningssystem ska vara bör stå i 

proportion till storleken på uppdraget. Det innebär att alla ledningssystem 

inte behöver se likadana ut, utan att utföraren ska ha ett system som är 

anpassat till den egna verksamheten. Man säger vidare att det också är 

viktigt att formulera kraven tydligt och beskriva hur man som myndighet 

tänker följa upp hur kraven efterlevs. Det är svårt att formulera tydliga krav 

om hur kvalitetssäkring ska ske. Men det bör krävas dokumenterade rutiner 

som alla anställda kan följa. Det bör också finnas möjlighet att kontrollera 

efterlevnaden av fastställda rutiner, t ex i avvikelserapportering. De fyra 

förfrågningsunderlagen saknar anpassning och förtydliganden.  

För vård- och omsorgsboendet ställs också krav på sjukvårdsinsatser. Enligt 

förfrågningsunderlagen ska ett ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSSF 2005:11) finnas. Det ska bl 

a innehålla rutiner för systematisk klagomålshantering, rutiner för 

avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra 

övergrepp och brister i vården.   

Kraven på kompetens och erfarenhet hos personalen överensstämmer med 

dem för hemtjänsten. Men i förfrågningsunderlag för särskilt boende 

tillkommer krav på personal med sjukvårdserfarenhet. De är uttryckta som: 

Lidingö: Vårdgivaren ska ha en utsedd person som motsvarar de krav som 

ställs för verksamhetschef för hälso- och sjukvård enligt 29§ HSL. Denna 

person ska ha dokumenterad relevant utbildning, såsom 

sjuksköterskeutbildning, socionomutbildning eller annan 

högskoleutbildning som bedöms vara likvärdig. Utföraren ska för boendet 

ha en MAS som ansvarar jml hälso- och sjukvårdslagen 24§ och 2 kap 5§ i 

förordningen om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område. 

Verksamheten ska vara bemannad dygnet runt alla årets dagar med sådan 

kompetens och med sådan personalstyrka att omsorgstagarna alltid 

tillförsäkras nödvändig tillsyn och säkerhet såväl beträffande medicinsk som 

personlig omvårdnad. Utföraren svarar för att det alltid finns tillräckligt med 

personal av olika yrkeskategorier med adekvat utbildning och tillräcklig 

kompetens för att upprätthålla god kvalitet i hälso- och sjukvård, omvårdnad 

och service samt för att tillgodose säkerhet, aktivering, stimulans och en 

innehållsrik vardag för de boende. 

Nacka: Det ska finnas tillgång till sjuksköterska dygnet runt.   
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Stockholm: Utföraren/vårdgivaren svarar för att det i verksamheten finns en 

sjuksköterska som svarar för de uppgifter nämndens MAS har enligt 24§ 

punkterna 1-3 HSL och 2 kap 5§ förordningen om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område.  

Tjänstgörande sjuksköterska ska i normalfallet finnas på plats dygnet runt 

och alla dagar i veckan. 

Utföraren/vårdgivaren ansvarar för att det finns en verksamhetschef utsedd i 

enlighet med 29 § HSL. 

Upplands Väsby: Verksamheten ska vara bemannad dygnet runt alla årets 

dagar med sådan kompetens och med sådan personalstyrka att de boende 

alltid tillförsäkras nödvändig tillsyn och säkerhet beträffande medicinsk och 

personlig omvårdnad. Det ska alltid finnas tillräckligt med personal av olika 

yrkeskategorier med adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att 

upprätthålla god kvalitet i hälso- och sjukvård, omvårdnad och service samt 

för att tillgodose säkerhet, aktivering, stimulans och en innehållsrik vardag 

för de boende. För att godkännas krävs ett täthetsschema. 

En brukarorienterad organisationskultur handlar, som det framgått 

tidigare, om organisationens förståelse för varför man existerar, och om man 

visar i handling att man prioriterar brukaren högst av alla verksamhetens 

intressenter. 

Upplands Väsby har utförliga skrivningar i förfrågningsunderlagen om de 

boendes rätt till självbestämmande och integritet, trygghet och kontinuitet 

samt rätt till ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Också Lidingö 

beskriver utgångpunkterna och kraven på utförarna utifrån omsorgstagarnas 

perspektiv. Även i de andra förfrågningsunderlagen finns skrivningar om de 

boendes rättigheter men mer kortfattat.  

Att samarbeta strukturerat med landstinget handlar om att kommunen 

och landstinget arbetar strukturerat för att finna samarbetsformer där 

brukares behov står i centrum. De kommuner som lyckas bäst har en tydlig 

ansvarsfördelning mellan landsting och kommun som fastställs i 

övergripande och lokala överenskommelser. Det bör tydligt framgå i 

förfrågningsunderlagen att sådana överenskommelser gäller också de privata 

utförarna.  
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Nacka har en sådan överenskommelse som hänvisas till i 

förfrågningsunderlaget
21

.  

I Lidingös och Upplands Väsbys förfrågningsunderlag framgår att utföraren 

ska följa de överenskommelser om samverkan som träffas mellan 

Stockholms läns landsting och Upplands Väsbys kommuns respektive 

Lidingö stad. Det framgår inte om dessa är existerande eller förväntas 

träffas. 

I Stockholms förfrågningsunderlag står att utföraren ska samverka med 

primärvården och i samarbete med MAS tillse att varje boende har en 

ansvarig läkare.  

Att samarbeta aktivt i kommunala nätverk har sina problem när vård- 

och omsorgsboendena kan vara spridda i hela länet.  Det finns inte heller 

såvitt vi kunnat notera några skrivningar om detta i förfrågningsunderlagen. 

5.1.1 Sammanfattande synpunkter  

Kraven är relativt likartat beskrivna när det gäller kvalitetssystem och 

bemanning av verksamheten.  Bara mer eller mindre utförligt.  Nacka har 

dock inte i sitt förfrågningsunderlag med några krav på hälso- 

sjukvårdspersonal utöver sjuksköterskebemanningen. Kraven i övrigt 

beskrivs oftast som tillräckligt med personal för olika uppgifter. Ett 

förtydligande av detta har dock Upplands Väsby som kräver täthetsschema, 

dvs en redovisning av hur man bemannar enheten under dygnet. 

Av förfrågningsunderlagen är det inte möjligt att få ansvarsfördelning och 

överenskommelser med landstinget klara för sig. Utförarna förväntas ta reda 

på innehållet i eventuella överenskommelser själva, med undantag från 

Nacka som tydligt hänvisar till en skriftlig överenskommelse. 

5.2 Ersättningssystemen 

I Nacka får det särskilda boendet ersättning utifrån den omvårdnad och 

service varje kund behöver. Man använder mätinstrument som tar hänsyn 

till kundens aktivitetsförmåga, mentala förmåga, psykiska status samt behov 

av hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering. Detta kallas 

vårdresursmätning och avgör hur stort checkbelopp som ska betalas ut enligt 

en checknivåindelning. För 2012 är ersättningen för privat anordnare 

                                                 

21
 Vård i Samverkan – samverkansöverenskommelse mellan primärvård, geriatrik, 

hemtjänst och särskilda boenden i Nacka 2004, rev. december 2008. 
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Nacka Checkniv

å 1 

Checkniv

å 2 

Checkniv

å 3 

Checkniv

å 4 

Checkniv

å 5 

Kr/dyg

n 

1 036 1 296 1541 1766 2 176 

 

I Nacka ska ersättningen täcka allt. Det som inte ingår är maten, som betalas 

av de boende själva. Det motsvarar 120 kr per dygn. För demensboende 

tillkommer 100 kr/dygn i alla checkgrupper. 

I Stockholm och Lidingö utgörs ersättningen av en ersättning i tre nivåer 

som gäller lika för samtliga särskilda boenden som ingår i 

valfrihetssystemet. Vårdbehovsmätningen sker enlig en modell där fyra 

mätinstrument ingår, aktivitetsförmåga, Bergerskalan (mental förmåga), 

psykisk status samt medicinska insatser. 

Kr/dygn /  

Kommun 

Vårdnivå 1 Vårdnivå 2 Vårdnivå 3 

Stockholm 1 297 1860 2 178 

Lidingö 1 512 1 828 2 144 

 

I Stockholm har man valt att hantera kostnaderna för lokaler som en separat 

del. Boendena i egen regi och på entreprenad har fria lokaler, vilket de 

privata utförarna kompenseras för genom ett schablontillägg per vårddygn 

(inräknat i ovanstående med 105 kr). 

I Lidingö utgår ingen annan ersättning utgår än vad som genereras av 

vårdnivån. 

I Upplands Väsby utgår ersättning med 1 734 kronor per vårddygn för 

boende med somatisk inriktning och med 1 884 kronor för gruppboende 

med demensinriktning. I ersättningen ingår samtliga kostnader för tjänstens 

utförande. 

I Nacka får boendet en ersättning på lägsta nivå i 14 dagar efter 

avflyttningen. I Stockholm får boendet ersättning i lägsta ersättningsnivå i 7 

dagar.  I bägge fallen får man behålla denna övergångsersättning även om 

platsen blir belagd under tiden. I Lidingö får boendet en dygnsersättning på 
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1365 kr/dygn fram till dess annat boende flyttat in i bostaden, dock 

maximalt under 14 dagar. I Upplands Väsby är detta inte reglerat i 

förfrågningsunderlaget. 

5.2.1 Sammanfattande synpunkter 

Ersättningsmodellen för tre av kommunerna innebär att utförarna får betalt 

för de boende utifrån deras vårdbehov. Stockholm och Nacka gör en första, 

preliminär bedömning i samband med att den äldre ska flytta in, och en 

uppföljande bedömning efter två - tre månader. Om det sker något 

motsvarande i Lidingö framgår inte av förfrågningsunderlaget. I den fjärde 

kommunen Upplands Väsby finns ingen differentiering utifrån vårdbehov. 

Eftersom utföraren är beroende av att ha platserna belagda skapas ett tryck 

på att hålla en hög kvalitet i verksamheten. En ersättning i förhållande till 

vårdtyngd kan också medverka till att boendena blir mer benägna att ta emot 

boende med stora vårdbehov.  Men i övrigt saknas inslag av målrelaterade 

ersättningar. 

5.3 Uppföljning och utvärdering av kraven i 
förfrågningsunderlagen  

På samma sätt som för förfrågningsunderlagen i hemtjänsten ska detta 

avsnitt ses som exempel på skrivningar om de uppföljningar som görs av 

särskilt boende snarare än en redovisning av specifika förfrågningsunderlag. 

Lidingö 

Skrivningen om uppföljning är likalydande med den i 

förfrågningsunderlaget avseende hemtjänst. 

Nacka 

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd 

har möjlighet att byta anordnare. 

Enligt villkoren ska anordnaren delta i socialtjänstens uppföljning av 

verksamheten och låta socialtjänsten få del av de handlingar som 

efterfrågas. 

I socialtjänstens uppföljning ingår 

  Årlig enkät till alla anordnare om kvalitet.  

  Socialtjänstens brukarundersökning.  

    Uppföljning av synpunkter och klagomål.  
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  Fördjupad granskning genom stickprov eller efter klagomål.  

  Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs.  

  Kontroll hos Skatteverket att anordnaren fullgör sina skyldigheter 

när det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt. Resultaten av 

uppföljningen redovisas på kommunens hemsida och i 

kundvalskataloger. 

 

Tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvård sker av MAS och MAR 

genom oanmälda och anmälda besök samt genom enkäter. 

Stockholm 

Förfrågningsunderlaget har exakt samma ordalydelse för uppföljningen som 

i förfrågningsunderlaget för hemtjänst men med ett tillägg: 

Utföraren och respektive stadsdelsnämnd ska även gemensamt genomföra 

uppföljningar. Dessa ska ta sikte på hur kraven i avtalet uppfylls och på hur 

insatserna för den enskilde fungerar. En gång per år ska en gemensam 

granskning/uppföljning av verksamheten genomföras utifrån en särskilt 

utarbetad mall. Dessa verksamhetsuppföljningar presenteras på stadens 

hemsida under Jämför Service.  

Staden kan också komma att genomföra brukarundersökningar i syfte att få 

de enskildas syn på den service, vård och omsorg som ges. Utföraren ska i 

vissa fall vara staden behjälplig i samband med brukarundersökningar. 

Resultatet av stadens brukarundersökningar presenteras på stadens hemsida 

under Jämför Service. Dessa undersökningar ska inte ersätta de 

brukarundersökningar utföraren själv genomför inom ramen för sin interna 

kvalitetsuppföljning. 

Upplands Väsby 

Beställaren har tillsynsansvaret för den hos utföraren placerade brukaren 

och har rätt till fullständig insyn i den verksamhet som är för den placerade. 

Utföraren ska förbinda sig att samarbeta med beställaren så att beställarens 

tillsynsskyldighet kan fullgöras.  

Beställaren ska kunna genomföra granskning av vård- och omsorgsboendet 

och upprättad dokumentation utan föranmälan till utföraren.   

Utföraren ska ge beställaren insyn i verksamheten och samarbeta så att 

beställaren kan genomföra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar enligt 

följande: 
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 verksamhetsuppföljning enligt HSL och SoL 

 uppföljningar av hur den enskildes omvårdnadsbehov tillgodoses 

 uppföljning av att kvalitetskrav och andra villkor uppfylls. I detta 

ingår kontinuerlig uppföljning av täthetsschema och 

personalkompetens 

 tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatsernas kvalitet 

samt kontroll av att hälso- och sjukvårdslagstiftning efterföljs. 

 

Utföraren ska på anmodan från beställaren delge denne bokslut och 

verksamhetsberättelse. 

Resultatet av vissa uppföljningar kan komma att publiceras på kommunens 

hemsidor. Endast resultat av beställarens beslutade uppföljningar samt i 

förekommande fall utförarens handlingsplaner kommer att publiceras. De 

centralt beslutade uppföljningarna kommer att vara enhetliga för alla vård- 

och omsorgsboenden och förutsätter utförarens medverkan.  

5.3.1 Sammanfattande synpunkter 

Förfrågningsunderlagen ställer många och omfattande krav på hur tjänsterna 

ska utföras. Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och det ska finnas 

garantier för de boende att de får den vård och omvårdnad de har behov av 

dygnet runt. Värdeord som självbestämmande och integritet, trygghet och 

kontinuitet samt rätt till ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt 

utvecklas ibland över flera sidor. Kraven på utförarna är stora men inte 

särskilt konkreta. På några få ställen i förfrågningsunderlagen finns dock 

konkreta krav som ska följas upp som t ex i Upplands Väsbys 

förfrågningsunderlag avseende täthetsschema och personalkompetens. Men 

i de allra flesta fall är inte några indikatorer specificerade och de 

uppföljningar som ska göras inskränker sig oftast till årliga uppföljningar av 

att de ofta otydliga krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal 

verkligen följs. Utförarna har en skyldighet att medverka i alla former av 

uppföljningar som kan komma att ske. 
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6  Erfarenheter från några kommuner av 
kvalitetskrav och uppföljning  

 

I de tio kommuner där vi granskat förfrågningsunderlag avseende LOV i 

hemtjänst och i förekommande fall i särskilt boende har vi telefonintervjuat 

ansvariga för uppföljningen av kraven på framförallt kvalitet i 

förfrågningsunderlag och avtal. Frågorna finns som bilaga 1. 

På frågan om vilka uppföljningar som görs avseende LOV i hemtjänst 

respektive särskilt boende svarar de flesta att man både i hemtjänst och 

särskilt boende har årliga avtalsuppföljningar.  En kommun anser att LOV 

är så nytt så de ha inte kommit igång med någon uppföljning än, en annan 

säger att man har ambitioner men ligger efter på grund av resursbrist och en 

tredje att man ligger i startgroparna för att börja. I några kommuner har man 

fördjupade uppföljningar på olika områden under året. 

Utöver den årliga uppföljningen finns, enligt intervjuerna, 

sammanställningar av klagomål årligen samt inkomna rapporter om 

missförhållanden. Även brukarundersökningar görs på några ställen.  

De kommunala tjänstemännen som arbetar med detta säger att det 

fortfarande är nytt med LOV och att det har gått väldigt fort med införandet. 

Det har varit mycket arbete med att få fram förfrågningsunderlag och med 

att granska alla ansökningar och godkänna. Uppföljningarna har helt enkelt 

fått komma i andra hand. Det är inget som man har prioriterat. En kommun 

säger att man inte vill störa verksamheterna för mycket. 

Stockholm, Nacka och Lidingö som har varit tidigt ute har hunnit lite 

längre. I Stockholm anser man att man arbetar aktivt med uppföljning och 

utvärdering. Utöver de årliga uppföljningarna av avtalen som de flesta 

kommuner har som ambition att genomföra har man inrättat en ny 

inspektionsenhet inom äldreförvaltningen som har i uppdrag att bedriva 

fördjupade uppföljningar enligt SoL och HSL.  I Stockholm finns över 200 

företag att följa upp. Uppföljningarna sker enligt en fastställd plan i syfte att 

förebygga och säkerställa en god kvalitet, stödja verksamheter i behov av 

utveckling samt att sprida goda exempel. Även vid signaler om brister och 

missförhållanden kan inspektionsenheten genomföra granskningar. 

Stockholm stad har en Strategi- och handlingsplan för systematisk 

uppföljning, inspektion och analys av äldreomsorgen i Stockholms stad.
22

 

                                                 

22
 Strategi- och handlingsplan för systematisk uppföljning, inspektion och analys – 

Äldreomsorg – mars 2012, Äldreförvaltningen, Stockholms stad 
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Också Lidingö stad har tagit fram en plan för uppföljning av 

verksamheten.
23

 Nacka menar att eftersom de har få krav och regleringar i 

förfrågningsunderlagen blir uppföljningarna desto viktigare. Huddinge har 

ett kvalitetsprogram på sin hemsida. 

 I samtliga kommuner säger man att uppföljningen är densamma för 

kommunal och privat verksamhet. 
  

Tre kommuner anser att man löpande följer upp kvalitetsindikatorer, en 

kommun menar att kvalitetsindikatorerna är identiska med dem 

Socialstyrelsen tagit fram. Bland övriga har de flesta för avsikt att komma 

igång med årlig uppföljning av indikatorer. En kommun tänker sig att 

använda kvalitetsregistren för detta. Södertörns kommuner har 

gemensamma nyckeltal som man följer upp.
24

 Det är kommunerna som 

jämförs med varandra och det är främst krav på enheterna som jämförs, inte 

hur enheterna inom hemtjänst och särskilt boende klarar att leverera.  

Det finns inte några, från början av det ingångna avtalet, fastställda kriterier 

som enheterna, varken kommunala eller privata, är ålagda att rapportera in 

eller som automatiskt sammanställs från verksamhetssystem eller 

kvalitetsregister. Det pågår alltså ingen systematisk jämförelse mellan 

enheter eller granskning av utvecklingen av vård- och omsorgsresultat för 

individer. Tre kommuner har verksamhetssystem och sju är på väg att 

upphandla alternativ införa där även de privata utförarna ska finnas med. 

Därmed ges bättre möjlighet att följa resultat löpande.  

Två av kommunerna är inte med i kvalitetsregistren, fem är i uppstartfasen; 

några finns redan i Palliativregistret men är nu också på väg att börja 

använda Senior alert. Dessa har än så länge endast fattat beslut om den egna 

verksamheten och oftast endast boendet. Inte hemtjänsten och inte de 

privata verksamheterna. En kommun, Stockholm har fullmäktigebeslut från 

2011 på att alla boenden oavsett regi ska registrera i de bägge registren. Det 

framgår dock inte i förfrågningsunderlagen och det har inte heller hittills 

ställts sådana krav från förvaltningen.  

 

                                                 

23
 Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet, 2012-

03-26, Lidingö stad. 

24
 Södertörns Nyckeltal 2012, ur ett brukar- och medborgarperspektiv, 

Södertörnskommunerna samverkar 2012-09-05 
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Huruvida några prestationsersättningar från SKL (se vidare under avsnittet 

om kvalitetsregister) ska komma även de privata till del har ännu inte varit 

aktuellt, men det är väl rimligt säger de flesta. En kommun fördelar 

prestationsersättning också till de privata utförarna i samma grad som de 

registrerar. 

Ingen av kommunerna arbetar i dagsläget med att utveckla någon form av 

prestationsersättning. ”Hälsan tiger still” säger en. En säger sig ha 

funderingar på hur man kan skapa incitament. Två vill komma ifrån den 

hårda styrningen i hemtjänsten genom att kunna erbjuda ramtid, att 

innehållet i tiden i större utsträckning skulle överlåtas till kund och utförare 

att avgöra. Man är dock tveksam till om det är tillåtet enligt 

socialtjänstlagen. I flera kommuner har man också förenklad 

biståndsbedömning. Det innebär att upptill ett visst antal timmar kan alla 

över en viss ålder erhålla hemtjänst, service, genom att ansöka på blankett 

eller online. Det kan t.ex. gälla alla över 70 år som har rätt till sex timmar i 

veckan enligt ett sådant enkelt förfarande. Detta menar man sparar tid både 

för biståndsbedömare och de äldre.  

De intervjuade i kommunerna är övertygade om att de allra flesta utförare 

vill bli granskade och uppföljda. Kommer vi inte så frågar de efter oss! 

Framförallt de stora företagen är mycket positiva och vill också gärna bli 

jämförda. 

På frågan om förfrågningsunderlagen skulle behöva utvecklas för att främja 

kvalitetsutveckling varierar svaren en del. Ja, de skulle behöva bli tydligare 

avseende kraven tycker några. Det är en svår balansgång svarar en annan, 

det får inte bli för mycket detaljstyrning. Om brukarna är missnöjda kan de 

lämna klagomål de kan också byta utförare utan att ange anledning säger en. 

De flesta tycker dock att det är en pågående process med att förbättra 

förfrågningsunderlagen. 

Granskningen av företagens ekonomiska ställning är högst elementär. De 

flesta har bevakning på att företagen sköter inbetalning av skatter och 

avgifter. Någon anser att de har lika bra koll på ekonomin som på 

verksamheten men de flesta menar att det intressanta är verksamheten som 

bedrivs, där läggs krutet. 

Det finns svårigheter med att bedöma vad man får för pengarna, hur mycket 

tid får kunderna egentligen i hemtjänsten t ex. Men de flesta tycker att man 

med LOV har bra fokus på kvalitetsutvecklingen och några menar att när vi 

väl börjar med att följa upp kommer vi att ha full kontroll. 

Om inte utföraren levererar enligt avtal påtalas först bristerna genom en 

varning. Därefter kan avtalen hävas. Det räcker, tycker de flesta. Några 
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skulle vilja kunna utkräva vite och någon vill ha möjlighet att hålla inne 

ersättningen.  
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7  Erfarenheter från ett antal utförare av 
kvalitetskrav och uppföljning  

     I de kommuner där vi granskat förfrågningsunderlagen har vi också 

intervjuat ett antal utförare, dels inom hemtjänsten, dels inom särskilt 

boenden, tolv hemtjänstföretag och fyra särskilda boenden. Flera av 

företagen är verksamma och har LOV-avtal inom flera av kommunerna och 

kan därmed också jämföra de olika förfrågningsunderlagen. Frågorna till 

utförare finns som bilaga 2. 

7.1 Privata hemtjänstföretag med LOV 

De tio kommunerna har avtal med varierande mängd företag. De äldre med 

beviljad hemtjänst kan, utöver kommunens egen hemtjänstorganisation, 

välja mellan fler än tvåhundra privata utförare i Stockholm men endast tre i 

Nynäshamn. 

De utförare vi intervjuat är ofta utförare åt fler än en kommun och deras 

samlade erfarenheter är att förfrågningsunderlagen, kraven och villkoren är 

tämligen lika för de olika kommunerna. Det är ingen som sticker ut åt vare 

sig det ena eller det andra hållet. Några av företagen är tämligen nystartade 

och har därför svårt att svara på alla frågorna. De vill inte gärna ange några 

kommuner som kan framhållas som goda förebilder avseende LOV i 

hemtjänsten.   

Det finns en viss resignation hos utförarnas företrädare. Jo de flesta förstår 

vad uppdraget innebär. Även om ”det är en luddig bransch det här och man 

får gå på erfarenhet”. Det gäller också resultaten som ska uppnås. Inte skrivs 

det ut tydligt men man kan ändå tyda önskemålen. Men det finns också ett 

antal som är nöjda och tycker att förfrågningsunderlagen är bra och 

tillräckligt tydliga. Detta skapar en obalans mellan olika utförare som i sin 

tur kan leda till mer eller mindre nöjda kunder. 

Om man kan leverera vad kunden vill ha inom ramen för de olika 

beställningarna råder det lite delade meningar om. ”Jo, det kan man om 

räknar in det man gör gratis.” Det är höga krav att leva upp till som är 

orealistiskt satta. Biståndsbedömningarna innehåller för få timmar för att 

klara kvaliteten. ”Vi kan leverera enligt beställning men kunden tror ofta att 

de har rätt till mer tid och fler insatser.” 

Någon anser att timrambeslut vore betydligt bättre för varje individ för att 

kunna anpassa insatserna till individens just för stunden behov. ”Men det 

måste få till följd att vi inte får några 10-minuters-insatser. De borde 
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förbjudas.” Flera anser att Stockholms nivåtaxa innebär att man alltid 

hamnar precis under taket i en nivå och att den på det sättet missbrukas.  

Det finns synpunkter på att tiden som beviljas förutsätter att man kan arbeta 

”just in time” och använda sig av lean production, men personalen kan 

tyvärr inte teleporteras” (på ett ögonblick förflyttas från ett ställe till ett 

annat). Därför blir det gratisjobb som uppfattas som en förolämpning.   

Biståndsbedömarna är ibland aningslösa och menar att utförarna kan 

anpassa sig till kundens önskemål. Men det skulle innebära avtalsbrott för 

företagen. Så de hamnar ofta i svåra situationer. 

Om kommunen följer upp insatserna avseende kvalitet och synliggör dessa 

är det delade meningar om. De flesta är negativa och anser att jo, de 

kommer hit en gång om året för att jämföra verksamheten med 

förfrågningsunderlag och avtal. Men de pratar ju bara, de granskar verkligen 

inte. Man kan svara vad som helst och de noterar det. Det betyder att de inte 

har någon kontroll över verksamheten eller vad de får för pengarna. 

Revisionen behöver vässas. Någon säger att det är bättre i mindre 

kommuner där det inte finns så många utförare. Där kan man ha bra 

personliga relationer med biståndsbedömare, då fungerar det bättre.   

Det finns en uppfattning hos flera att det tyvärr finns ett antal oseriösa 

företag. Dessa kommer med nuvarande uppföljningar och kontroller lätt 

undan. Det skapar ett problem för seriösa utförare eftersom om de blir 

avstängda från en kommun ofta öppnar i en annan och på så sätt snedvrider 

konkurrensen. Det här vill man komma ifrån. Kontrollerna bör vara hårdare 

och gå djupare. Man har uppfattningen att det vore mycket bättre att 

verkligen bli granskade och uppföljda i detalj. Man skulle välkomna en 

löpande uppföljning som möjliggjorde jämförelser med andra och över tid.  

Trots den bristfälliga kontrollen och uppföljningen anser alla utförarna att 

det lönar sig att prestera bra kvalitet, inte minst för egen skull men 

framförallt för kunder och deras anhöriga.” Det är enda sättet för oss att 

konkurrera.” 

Om man fick önska sig uppdraget tydligare utformat för att kunna utveckla 

och förbättra kvaliteten så är man överens om att uppdraget måste vara 

realistiskt. Det måste sättas i relation till den ersättning man är beredd att 

betala. Man kan inte ställa skyhöga krav och sedan inte avsätta tid för det.  

Ersättningsnivåerna anses för låga för att klara kvalitetskraven. Om 

biståndsbedömningarna verkligen var individuella skulle det kanske vara 

mer realistiskt, men idag menar man är 98 % av bedömningarna 

schabloniserade. Man följer mallen.   
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Man förstår inte varför service betalas sämre än omsorg när det är samma 

individer som utför dem. 

Man ifrågasätter möjligheterna att kunna profilera sig, att få tydliggöra för 

kunderna vad man kan erbjuda. Skaffa man sig djupa demenskunskaper vill 

man också kunna dra fördel av dem. Men nu redovisas alla på samma sätt 

på hemsidorna och det är omöjligt för kunderna att välja utifrån de 

redovisningarna.    

Ingen har något emot en öppen redovisning av verksamheten. 

De flesta hemtjänstföretagen registrerar inte i dagsläget i något av 

kvalitetsregistren. Det är något som inte har diskuterats särskilt mycket och 

kommunerna har inte visat något intresse. Ett företag använder sig av Senior 

alert. Där gör man alltid riskanalyser och dokumenterar resultat. Eftersom 

inte kommunerna efterfrågar det så gör man det för sig själva. Man tycker 

att man får bättre kontroll och möjlighet att över tid följa såväl individer 

som hela verksamheten. Rapporterna är en viktig del i uppföljningen. Man 

har börjat diskussioner om att också använda demensregistret. Företaget får 

så vitt de vet inte del av eventuell prestationsersättning till kommunen. 

Kommunens sanktioner är man inte så insatta i. Det är väl rimligt att man 

kan åka ut om man först får en varning menar man. Har det begåtts 

oegentligheter bör man åka ut. Är det mindre allvarligt får man komma till 

samtal och blir lyssnade på. Det fungerar.  

Men de ser och hör saker runt omkring sig som tyder på att kommunerna 

inte tar tag i anmälningar, information och tips. Flera anser att det 

fortfarande finns alltför många oseriösa företag i branschen. De som vill 

göra ett kvalitativt bra jobb bör uppmärksammas och få möjlighet att visa 

det. 

Samverkan och samarbete med sjukvården är svårt. Man lyfter olika 

problem i det dagliga arbetet. Det är svårt att samarbeta med vårdcentraler t 

ex eftersom det ofta rör sig om väldigt många olika. Om hemsjukvården går 

över till kommunerna så blir det enklare. Man tycker att de mest sjuka äldre 

borde kunna få vård hemma om de vill. om vi vill ha medicindelegering från 

sjukvården för att underlätta Idag så ställer de sig helt frågande. Så länge det 

är utpekade projekt där vårdcentraler, hemtjänst och biståndsbedömare ingår 

fungerar det utmärkt. Men när dessa tar slut händer det inget mer i det 

löpande arbetet.  
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”Kommunerna har i förfrågningsunderlaget gjort tydligt att hemtjänsten inte 

får utföra medicinska åtgärder. Men att ta på stödstrumpor är en sådan. Då 

ska vi kalla på distriktssköterskan som ska komma och sätta på dem så att vi 

kan ta på strumpbyxorna efter det. Så säger distriktssköterskan att det hinner 

hon inte. Då får vi göra det i alla fall, fast vi inte får och inte får något betalt 

för det, det blir gratisjobb igen.” 

Ansvarsförhållandena mellan landsting och kommun avseende hemtjänsten 

är oklara, man skjuter ansvaret mellan sig och de äldre och företagen som 

ansvarar för dem hamnar i kläm. ”Man längtar tillbaks till den tiden när vi 

hade samverkansgrupper. Men det fungerar ju inte nu.” 

Man menar att samverkan bör vara obligatorisk och det ska finnas 

fastställda rutiner för bägge huvudmännen.  

Sammantaget vill företagen att kommunerna ska efterfråga kvalitet och 

sedan följa upp den regelbundet. Man vill konkurrera med lika villkor och 

möjligheter. 

7.2 Privata boenden för äldre med LOV 

Inom särskilt boende har tre av kommunerna avtal med betydligt fler ställen 

i länet än de utnyttjar platser på. Upplands Väsby som för tillfället endast 

har 25 LOV-platser belagda har sexton boenden i privat regi, några på 

entreprenad och resten med LOV-avtal där man köper in sig på enstaka 

platser. Nacka skiljer sig från de tre övriga genom att endast godkänna 

boenden inom den egna kommunen.  

De flesta av de intervjuade företagen har erfarenhet från både Stockholm 

och Lidingö och kan därmed jämföra dessa.  

På frågan om de tycker att de har fått ett tydligt definierat uppdrag avseende 

kvaliteten på insatserna för de boende finns olika svar: Ja absolut vi vet 

precis vad vi har att göra eller ja hyfsat, vi kan tolka det och tyda vad de vill 

ha. Men några säger: Nej det kan man inte säga.  Kraven är alltför luddiga 

och överlåts på oss att tolkas. ”Vad är t ex god omvårdnad eller trygghet i 

vardagen, hur översätter du det till precis krav som kan följas upp?” På 

samma sätt besvarar man frågan om man vet vilka resultat som ska uppnås, 

några svarar ja och några nej. Det har, som de själva säger, med erfarenhet 

att göra. Har man varit med länge har man lärt sig tyda det som inte står 

tydligt i förfrågningsunderlagen men som ändå förväntas av utförarna.  
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Om de anser att de inom ramen för beställningen kan leverera det kunderna 

vill ha menar man att ur kundens perspektiv får de alltid vad de vill ha. Det 

sätter man främst. Men det finns problem och svårigheter med t ex 

bedömningen av omvårdnadsbehovet och därmed inplacering av de boende 

i rätt vårdnivå enligt ersättningsmodell som både Stockholm, Lidingö och 

Nacka har. Men vill alltid göra mer som någon sa. 

De som kan jämföra Stockholm och Lidingö säger att förfrågningsunderlag 

och avtal är väldigt lika. Det som möjligen skiljer dem åt är att Lidingö är 

något mer förhandlingsbar och även generösare i sina bedömningar. 

Kommunerna följer upp kvalitetskraven genom att en gång om året komma 

på besök, prata med ansvariga och bläddra i papper. ”Genom det kan de 

knappast få en riktig uppfattning om kvaliteten i det vi gör här.” ”De 

kommer hit och granskar, då får de se de egna kvalitetsuppföljningar vi har 

haft under året och är de inte nöjda så återkommer de.” På ett av ställena har 

man inte haft något uppföljningsbesök utan där har uppföljningen endast 

avsett de boendes genomförandeplaner, som granskats. 

På frågan om det finns en löpande uppföljning varierar svaren. Någon säger 

att man skickar in en redovisning med kvalitetsindikatorer som hämtas från 

journalerna men övriga anser att det inte finns någon sådan. Alla anser trots 

det att det lönar sig att prestera bra kvalitet. Det är det enda som gäller, för 

kunderna, för anhöriga och för personalen!  

Saker som skulle kunna förtydliga uppdraget och uppföljningen tycker man 

är viktigt när det handlar om att kunna utveckla och förbättra kvaliteten för 

de boende. Man vill verkligen att man förbättrar uppföljningsverktygen och 

också värderar och väger kriterierna olika med avseende på 

angelägenhetsgrad. Det är också viktigt att de i kommunerna som ansvarar 

för de äldres vård och omsorg är medvetna om att när en individ idag flyttar 

in i ett särskilt boende befinner de sig i ett betydligt sämre skick är förr. Nu 

handlar det ofta om korta vårdtider eftersom de flesta är svårt sjuka.  

Alla intervjuade vill ha så öppna och transparanta redovisningar som det 

någonsin är möjligt. Det är bara bra för oss säger de. 

På frågan om de registrerar i kvalitetsregistren och om det ställs krav från 

kommunen att göra det svarar de flesta att de har börjat registrera, oftast i 

Palliativregistret. Men att de också är på gång med Senior alert. Ingen anser 

att det finns krav på att de ska registrera från kommunens sida och ingen får 

del av prestationsersättningar. 

Sanktionerna från kommunerna om man inte uppfyller kraven är bra svarar 

de som inte har haft några problem att uppfylla dem. Vi får för kort tid på 
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oss att återkomma med åtgärdsplan anser någon och en intervjuad tycker att 

kommunen skulle vara mycket strängare. De är alldeles för eftergivna idag 

och låter det gå för långt. 

Alla är överens om att det är problem med samverkan med sjukvården. 

Flera tycker i och för sig att de har bra kontakter. Men problemet är att de 

måste samverka med många vårdcentraler och flera sjukhus. Det riskerar att 

leda till att ingen tar ansvar och de äldre riskerar att hamna mellan stolarna. 

Det skulle nog behövas utsedda coacher som följer de äldre genom 

systemen. En del av problemet är också att kommunerna fokuserar för 

mycket på socialtjänstlagen när hälso- och sjukvårdslagen är minst lika 

viktig i det här sammanhanget. 

Huddinge kommun har arbetat aktivt med samverkan med landstinget under 

lång tid. De drev tillsammans med Nackageriatrikern ett projekt med 

äldreteam för personer med omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. 

Detta projekt har dock avslutats trots goda resultat eftersom landstinget 

upplevde att det blev till nackdel för övriga kommuner. 

Ingen vill framhålla något av förfrågningsunderlagen som bättre än de 

andra. De är likvärdiga anser de. Det som är viktigt är att avtalen är 

långsiktiga.  Man kan vara lite självkritisk också säger någon, vi är inte så 

bra på att tyda förfrågningsunderlagen t ex när det gäller bemanning, vad är 

tillräcklig? Ibland kanske det vore bättre med siffror.  Vi vill ha kraven 

omvandlade till mätbara indikatorer och vi vill ha en löpande uppföljning 

t.ex. genom kvalitetsregistren. Mätbara resultat är bra! Det möjliggör 

jämförelser och det ökar förståelsen hos de äldre om vad de kan förvänta 

sig.  

7.3 Analys och slutsatser 

Strukturen i förfrågningsunderlagen – följer relativt väl Kammarkollegiets 

vägledning – men är inte situationsanpassade i någon högre grad. Även om 

inte kommunerna i någon högre grad samarbetar om förfrågningsunderlagen 

ser man ändå att det finns likalydande texter och återkommande 

formuleringar. Delvis beroende på att man använder vägledningen från 

Kammarkollegiet men också för att man ”lånat” av varandra. 

Förfrågningsunderlagen är generellt allmänt hållna. Nationella krav är 

kopierade och för kommunen specifika krav är relativt ovanliga. 

Kommunerna kan t.ex. ställa krav på utförarna att rapportera till 

kvalitetsregister – men det görs inte.    

När man diskuterar kvalitet i verksamheterna är det viktigt att tydliggöra 

vad man avser. I såväl hemtjänsten som i det särskilda boendet ska den 
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enskilde finnas i centrum. Det är för dem verksamheten finns till och det är i 

första hand de som ska definiera kvalitet. Deras upplevda kvalitet kommer i 

kommunerna fram genom brukarundersökningar och möjligheten att lämna 

synpunkter och klagomål. Men därutöver bör finnas objektiva mått för 

kvaliteten i utförandet av service och omvårdnad. Det kan handla om 

bemanning, utbildningsnivå på personalen, täthetsschema, 

genomförandeplaner, riskbedömningar, förebyggande insatser, 

dokumentation mm.  

Klagomålshantering o dyl förekommer i kommunerna, också 

brukarundersökningar genomförs i stor utsträckning. Men ingen av 

kommunerna redovisar mått eller indikationer som ska rapporteras i löpande 

uppföljningar. Utförarna ska göra egna kvalitetsuppföljningar. Dessa 

kommer någon från kommunen en gång om året för att granska. Det ger 

mycket svaga incitament till utveckling av kvalitetsmått. Det är dessutom i 

realiteten så att inte ens den årliga uppföljningen alltid genomförs och om 

den görs så är den ibland väldigt pliktskyldigt. Det sker oftast ingen 

kvalitetssäkring av underlagen.   

Det innebär att kommunerna i stor utsträckning förlitar sig på de äldres och 

deras anhörigas reaktioner. På klagomål som kan föranleda inspektion och 

på att människor väljer att byta utförare när de inte är nöjda. Samtidigt tar 

man sällan reda på varför de äldre väljer att byta utförare.  

Genom SKL:s Öppna Jämförelser finns mått som skulle kunna användas. I 

de kvalitetsregister som är särskilt framtagna för äldreomsorgen finns 

ytterligare kriterier som kan användas i den löpande uppföljningen och där 

jämförelser med andra enheter och över tid blir tillgängliga.       

Utförarna som vi har intervjuat är samstämmiga i sina önskemål om att de 

vill ha tydligare kvalitetskrav och att de vill följas upp mot dessa. De vill att 

det ska löna sig att satsa på kvalitet inte bara gentemot kunder och deras 

anhöriga. Man ska också kunna få betalt för det. På så sätt kan 

verksamheterna utvecklas.    

I Järfälla kan alla från 65 år via en enkel blankett få maximalt 13 timmars 

servicetjänster per månad. Även Stockholm kommer fr.o.m. 2013 att 

använda sig av denna modell, men med en gräns på 6 timmar. Vi erfar att 

allt fler kommuner är på väg att införa denna förenkling av 

biståndsbedömningar. En del kommuner kommer dock att ha en högre 

åldersgräns och antalet timmar kan variera. Det förenklar och underlättar för 

såväl biståndsbedömarna som de äldre. Men frågan är om denna förenkling 

är ekonomiskt försvarbar. Majoriteten av människor mellan 65 och 70 år 

och även äldre bör idag kunna klara sin nödvändiga service själva alternativt 

köpa tjänsten som övriga befolkningen. Endast de äldre med konstaterad 
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nedsatt rörelse- eller annan förmåga borde vara berättigade till hemtjänst 

och det kräver en bedömning.      
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8 Kvalitetssäkring i äldreomsorgen med 
kvalitetsregister 

Vårdföretagarna vill att äldreomsorgens kvalitet ska synliggöras genom 

bättre uppföljningar. Öppen och transparent resultatredovisning kan bidra 

till att stärka både valfriheten för individerna och allmänhetens förtroende 

för utförarna. En förutsättning för detta är att äldreomsorgen blir bättre på 

att beskriva resultaten och att rapportera in dem. Som framgår av 

föregående kapitel återstår mycket arbete innan kommunerna är där.  

Vårdföretagarna vill därför som ett led i detta delta i det pågående arbetet 

med att förbättra tillgången till data som möjliggör kvalitetsjämförelser 

mellan olika enheter. Ett sätt att kvalitetssäkra vården och omsorgen är att 

använda de kvalitetsregister som numera finns inom äldreomsorgen. 

Vårdföretagarna har därför bestämt sig för att samarbeta med staten inom 

ramen för överenskommelsen om de mest sjuka äldre
25

. Samarbetet innebär 

att Vårdföretagarna ska stödja medlemsföretagen praktiskt i att registrera 

data i kvalitetsregister och analysera och använda uppgifterna i dialog med 

beställare och kunder. 

8.1 Kvalitetsregister – verktyg för profession och ledning 
att systematiskt förbättra arbetet och kvaliteten 

De nationella kvalitetsregistren samlar individbaserade data med 

observationer, riskbedömningar, diagnoser, åtgärder och 

behandlingsresultat. Kvalitetsregistren skall, genom att baseras på kunskap 

och evidens fånga upp mätdata som tolkas och kan användas i det dagliga 

förbättringsarbetet. Detta ska leda till kvalitets- och effektivitetsvinster inom 

vården och omsorgen som kommer patienterna till del. Kvalitetsregistren 

inom äldreomsorgen är fyra stycken; 

Svenska Palliativregistret har tillkommit för att förbättra vården i livets 

slutskede och erbjuder vårdenheter stöd för ett strukturerat arbetssätt kring 

vården i livets slutskede. Den enhet som sist vårdade patienten registrerar 

efter dödsfallet bl.a. förekomsten av informerande samtal, möjlighet att 

välja vårdform den sista tiden, skattning av smärta och andra symptom, 

ensamhet i dödsögonblicket samt efterlevandessamtal. Registrets 

huvudsyfte är att successivt förbättra vården i livets slutskede. Målgruppen 

utgörs av alla döende vårdtagare oavsett vårdgivare. Då människor i livets 

                                                 

25
 Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de 

mest sjuka äldre 2012, mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, Regeringen 

2011-12-15, S2011/11027/FST 
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slutskede vårdas i samtliga vårdformer, har strävan varit att hitta mätbara 

men samtidigt tydliga, enkla och allmängiltiga process- och resultatmått.  

Registret består av; 

Inrapportering till registret sker genom en särskild dödsfallsenkät. Enkäten 

ska spegla vårdinnehållet vid livets slutskede. Den är webbaserad och ska 

fyllas i av personalen på enheten där personen dog. Nuvarande enkät togs i 

bruk 2011.  

Varje år ska dessutom en verksamhetsenkät besvaras. Det var fram till 

2012 en enhetsenkät med struktur- och rutinfrågor som syftade till att ringa 

in bakgrundsfaktorer såsom verksamhetsomfattning och bemanning, 

tillgång till olika yrkesgrupper samt förekomst av olika skriftliga rutiner för 

olika vårdåtgärder. Den nya verksamhetsenkäten som introduceras under 

hösten 2012 vänder sig till kommuner respektive landsting.  

Verksamhetsenkäten är synkroniserad med dödsfallsenkäterna. Det betyder 

att man genom att studera resultaten av dödsfallsenkäten, kan utläsa om t ex 

skriftliga rutiner och föreskrifter i kommunen/landstinget följts för den 

specifika patient som avlidit.   

Utdataportalen för Palliativregistret är uppbyggd så att den skapar 

uppdaterade statistikrapporter när de efterfrågas.  Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska eller verksamhetschef kan få en överordnad inloggning som 

ger behörighet till att ta ut statistik för alla ingående enheter inom ett 

verksamhetsområde. Aggregerade avidentifierade rapporter på 

verksamhetsnivå kräver ingen inloggning utan finns tillgängliga för alla. 

Man kan se vårdresultat per vårdtyp och/eller inom ett geografiskt område. 

Däremot är det inte möjligt för allmänhet att hämta ut rapporter på 

enhetsnivå eller för enskilda individer. För det krävs speciella inloggningar 

som endast berörd personal har tillgång till.  

Kvalitetsregistret Senior alert har skapats för att stödja ett förebyggande 

arbetssätt i vårdkontakter med äldre. En standardiserad riskbedömning av 

individens risk för fallskador, undernäring, trycksår föregår varje 

registrering. Standardiserade bedömningsinstrument ger såväl bättre 

prognosförmåga som en ökad transparens och därmed också bättre 

rättssäkerhet, samt ökar förutsättningarna för mer enhetliga jämförelser, 

över tid och med andra. De personer som bedöms ha risk får förebyggande 

åtgärder insatta. Registret kan användas av alla medarbetare i kommunal 

verksamhet, sjukhusvård och inom primärvården oberoende av diagnos eller 

kontaktorsak. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt. 

Senior alert säkerställer att vårdprocessen fungerar både på vårdtagarnivå 

och för grupper av vårdtagare genom att de registreras med riskbedömning, 
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åtgärdsplan, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, 

undernäring, trycksår och munhälsa. Vårdprevention Senior alert är 

uppbyggd kring att patienten är föremål för systematisk vård och omsorg. 

Målgruppen för Senior alert är personer 65 år och äldre, som kan ha behov 

av aktivt förebyggande arbete. 

Riskbedömningen är utgångspunkten i det förebyggande arbetet och lägger 

grunden för behovet av förebyggande åtgärder hos de äldre. 

Riskbedömningen sker på grundval av objektiva observationer. Man 

använder en gemensam blankett för undernäring, fall och trycksår. Därmed 

erhåller verksamheterna en sammanhållen vårdplan, som innehåller 

förebyggande åtgärder för samtliga tre faktorer. Undernäring är ofta en 

riskfaktor även för fall och trycksår. En fjärde faktor; munhälsa har också 

börja registreras.  

Senior alerts utdataportal har rapporter online för dem som använder 

registret. Det finns drygt 10-talet standardrapporter med möjlighet till urval 

på kön, ålder, risk och verksamhetstyp. Varje individ kan följas över tid. 

Enheterna väljer själva att ta ut online-rapporter för den egna verksamheten. 

Det finns webbmoduler som gör det möjligt för enheterna att jämföra sina 

utdata med dels andra enheter dels riksgenomsnittet. Alla kan ta del av 

antalet gjorda riskbedömningar på kommunnivå men inte på enhetsnivå.  

Svenska Demensregistret (SveDem) är ett nationellt kvalitetsregister 

avseende demenssjukdomar. Syftet är att förbättra kvaliteten i 

demensvården och målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter 

med demenssjukdom. 

I Svedem registreras patienten in i en grundregistrering vid diagnos av den 

enhet som utreder patienten och ställer diagnosen. Därefter sker årliga 

signaler om uppföljningar automatiskt i systemet. Ansvaret för 

uppföljningen kan ligga hos en specialklinik, primärvård eller kommun. 

SveDem följer den demenssjuke, som har en diagnos, genom hela 

vårdkedjan.  

Inom kommunala enheter har en sjuksköterska ansvar för registreringen i 

samarbete med kontaktpersonen och ansvarig läkare.  

I januari 2012 startades en ny uppföljning för särskilt boende (SÄBO). Den 

innehåller mestadels omvårdnadsindikatorer och följer de Nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Inom särskilda 

boendet ansvarar en sjuksköterska för registreringen i samarbete med 

kontaktpersonen och ansvarig läkare. Uppföljningen görs en gång om året.  
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Registret är webbaserat med rapporter som uppdateras dagligen och visar 

statistik på enhetsnivå över alla uppgifter som har registrerats. Jämförelser 

kan göras mellan enheter, särskilda boenden, kommun- och länsnivå och 

riket som helhet. Varje år publiceras en rapport från registret. I registret 

finns också uppgifter om patientens status och vilka stödinsatser som 

patienten erhållit sedan sist. 

BPSD-registret används för att säkerställa kvaliteten inom vården av 

personer med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 

Demens. Registret kan hjälpa till att ge ett stöd för ökad förståelse och 

kunskap om demenssjukdomar och som följd ge en förbättrad, god vård 

med ett gott bemötande. Syftets med BPSD-registret är att kvalitetssäkra 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt 

omhändertagande över hela landet. 

BPSD-registret ska fungera som ett stöd för personalen i den dagliga 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ett bra och värdigt 

bemötande är grunden för hög livskvalitet och i förlängningen minskad 

läkemedelsförbrukning. Dessutom, med fler funktioner i behåll minskar 

belastningen för vård- och omsorgspersonal. Med BPSD-registret ser man 

också möjligheter att i framtiden analysera förekomsten av 

hälsoekonomiska vinster, läkemedelsanvändning och framgångsrika 

exempel på användning av registret. 

 
Registret utformning utgår från kunskapen om att förekomsten av BPSD 

kan minskas om man skapar en tydlig struktur i vården. Strukturen som 

BPSD-registret bygger på utgår från fyra steg; kartläggning, analys av 

orsaken, åtgärder enligt nationella riktlinjer samt utvärdering av åtgärderna. 

 

De deltagande enheterna kan få ut en rapport med aktuell BPSD, analys, 

åtgärd och läkemedelsbehandling för varje individ. Individens data kan 

också följas över tid. Statistiken gör det möjligt att göra jämförelser dels 

mellan olika enheter i landet dels den egna enheten i förhållande till riket. I 

registreringen ingår således skattning, vårdåtgärder och läkemedel. När 

dessa delar är registrerade och signerade levereras rapporten.  

 

I registret dokumenteras de tänkbara orsaker till BPSD-symptom som anses 

vara mätbara, t ex blodtryck och smärta. Likaså registreras vidtagna 

åtgärder. I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

anges några metoder som anses evidensbaserade, som massage, utevistelse, 

aktivering, lugn ljudmiljö och musik. Dessa dokumenteras i registret. Det 

finns också utrymme att i fri text beskriva andra vårdåtgärder. Detta är ett 

led i att i framtiden evidensbasera ytterligare vårdåtgärder. I registret finns 
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dessutom uppgifter om hur stor andel av individerna som har en upprättad 

bemötandeplan.   

       

I utdataportalen redovisas skattningar av symptom och allvarlighetsgrad på 

flera olika sätt och de registrerande vårdenheterna får sina data direkt. Man 

kan följa skattningarna löpande på individnivå. Och därmed följa den 

enskildes grad av BPSD över tid. 

8.2 Företagens deltagande i kvalitetsregistren  

Statskontoret följer och utvärderar på regeringens uppdrag den 

överenskommelse om samverkan som regeringen och Sveriges kommuner 

och landsting har om de mest sjuka äldre. Den tredje uppföljningsrapporten 

från Statskontoret kom 1 november 2012.
26

 En viktig del i den 

överenskommelsen är satsningen på kvalitetsregister i vården och omsorgen 

om äldre. 

Av utvärderingen framgår att i stort sett alla kommuner nu är med i 

Palliativregistret, endast fem kommuner har inte registrerat några dödsfall. 

Över 50 procent av alla dödsfall i Sverige registreras i Palliativregistret. 179 

kommuner är anslutna till Senior alert. I Senior alert är registrering aktuell 

för såväl hemtjänsten som särskilt boende. De två andra registren är 

fortfarande nya och har inte kommit så långt.  

Stockholms läns landsting har fortfarande ansvaret för hemsjukvården i alla 

länets kommuner. En överföring till kommunerna planeras ske först år 2015. 

Palliativregistret är därför inte aktuellt att registrera i för 

hemtjänstverksamheterna vare sig de är kommunala eller privata. I de fall 

individer avlider i hemmet är hemsjukvården inkopplad och det är också de 

som registrerar dödsfallen. När det gäller Senior alert är alla enheter inom 

hemtjänst och särskilt boende aktuella för registrering. 

Av de tio kommunerna vi studerat är det en, Lidingö, som inte är ansluten 

till registret. Där är trots det två privata boendeenheter med och registrerar i 

registret. Men i flera av de kommunerna som är anslutna är det inte 

obligatoriskt att registrera inom hemtjänsten eller särskilt boende, varken för 

de kommunala eller de privata.  

                                                 

26
 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av 

överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 3, Statskontoret, 

november 2012. 



 

 

 
 75 

Enligt ovannämnda överenskommelse utgår prestationsersättning till de 

kommuner och landsting som uppnår de uppsatta målen för användandet av 

registren
27

. Prestationsersättningen för registrering i kvalitetsregister går till 

de kommunala och landstingskommunala huvudmännen. Det står 

huvudmännen fritt att bestämma över medlens användning. Det innebär att 

det inte finns några garantier för att utbetalda medel når de registrerande 

enheterna. Av knappt hälften av de svarande inom verksamheterna, på den 

enkätundersökning som genomförts av Statskontoret i 

uppföljningsrapporten upplevs denna osäkerhet utgöra ett hinder för 

registrering i kvalitetsregister. 

8.3 Styrning med stöd i kvalitetsregister – utmaningar 

Utvecklingen av kvalitetsregister syftar till att främja ett systematiskt 

förbättringsarbete, bland annat genom att stimulera till ett förändrat 

arbetssätt genom att resultaten regelbundet följs upp. För de privata 

företagen ger det en möjlighet att synliggöra goda resultat och därmed hög 

kvalitet, vilket i sin tur stärker förtroendet för verksamheten.  

Som framgår av Statskontorets uppföljning av överenskommelsen mellan 

regeringen och SKL anger ansvariga inom vården och omsorgen 

möjligheterna att följa upp resultat som ett viktigt skäl för att införa 

kvalitetsregistren. Enligt äldreomsorgschefer är det dock relativt ovanligt att 

kommunledningen använder uppgifterna från kvalitetsregistren: fem procent 

av cheferna menar att kommunledningen i stor utsträckning använder dessa 

uppgifter. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har en nyckelroll i att 

följa upp verksamheterna. En tredjedel av dessa uppger dock att de inte i 

större utsträckning använder uppgifter från kvalitetsregister för att följa upp 

kvaliteten. 

När frågor ställs i Statskontorets uppföljning om den konkreta 

användningen och om på vilket sätt registren bidrar till förbättringar, 

framträder resultat som pekar på att det finns områden att utveckla. 

Resultaten visar att även om många ser nyttan med kvalitetsregister och 

uppfattar dem som ett stöd i vardagen, så har resultatinformationen inte 

kommit att bli ett instrument för förbättringsarbete i verksamheterna på 

längre sikt. Detta eftersom resultatdata inte används som en löpande del av 

verksamheten. 

Statskontoret skriver: ”Den bristande kännedomen om resultatinformationen 

indikerar att man i verksamheterna inte alltid ser kopplingen mellan 

                                                 

27
 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012, överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
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registrering och användning. Öppna jämförelser och idén om 

resultatjämförelser generellt, bygger på tanken att jämförelse av det egna 

resultatet i relation till andra, kan skapa tryck för förändring. På detta sätt är 

resultatinformationen en viktig komponent i förbättringsarbetet. Det är 

såldes viktigt att hitta sätt att stimulera användningen av registren.” 

Resultaten, enligt uppföljningen, pekar på att de privata utförarnas 

uppfattningar om att registrera i kvalitetsregistren inte skiljer sig från 

offentliga utförares. Resultaten visar också att prestationsersättningen sällan 

kommer de privata utförarna till del, medlen stannar hos huvudmannen. 

Undersökningarna visar också att i mindre än hälften av kommunerna ställs 

det krav i avtalen med privata huvudmän att de ska registrera i 

kvalitetsregistren. Statskontoret har tidigare pekat på vikten av att det finns 

ett krav på registrering i avtalet med utföraren som en kritisk faktor för att 

komma igång med registrering. Huvudmännens huvudsakliga styrning av de 

privata utförarna sker via avtal.  

Vi har i vår granskning av förfrågningsunderlag konstaterat att ingen av de 

tio granskade kommunerna ställer krav på registrering. 

Enligt överenskommelsen om de mest sjuka äldre ska SKL under 2012 

erbjuda chefer inom kommuner och landsting ett verktyg, Ledningskraft, 

med syfte att skapa nationella mötesplatser och stärka chefers kompetens i 

förbättringsarbete. Ledningskraft är en portal med uppgifter hämtade från de 

fyra kvalitetsregistren samt data från Socialstyrelsen avseende 

läkemedelsanvändning. Med stöd i ledningskraftsportalen kan chefer i 

landsting och kommuner få en samlad bild av kvalitetsarbetet på såväl en 

övergripande nivå som på enhetsnivå. Portalen ska vara ett steg i arbetet att 

införa nytt arbetssätt i vård och omsorg om äldre.  Arbetssättet ska kunna bli 

mer strukturerat, förebyggande, evidensbaserat och använda sig av resultat 

från kvalitetsregister och öppna jämförelser i såväl styrning som ledning i 

det dagliga förbättringsarbetet i verksamheterna. Ledningskraft har 

ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig 

till hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgsverksamheter i hela Sverige 

oavsett driftsform.  

Portalen är fortfarande under utveckling men är åtkomlig för alla som är 

intresserade av att få en övergripande bild av kvalitetsarbete inom 

äldrevården- och omsorgen. Den utvecklas successivt. 

När det gäller Ledningskraft kom Stockholm läns landsting och de 26 

kommunerna där igång sent, men nu är sex kommuner med och ytterligare 

åtta har anmält sitt intresse. Idag är det framför allt på den övergripande 

nivån som arbetet startat, men i praktiken, det vill säga på verksamhetsnivå, 

har ännu inget hänt. Man menar att det tar längre tid att genomföra 
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förändringar i Stockholm p. g. a. dess storlek. 

8.4 Analys och slutsatser 

Ingen av de tio granskade kommunerna ställer i sina förfrågningsunderlag 

krav på utförarna att de ska registrera i något av de aktuella 

kvalitetsregistren. I de flesta av kommunerna ställs inte heller krav på de 

egna enheterna att registrera, åtminstone inte inom hemtjänsten. 

I en kommun, Stockholm stad, fattade kommunfullmäktige beslut den 7 

november 2011 om att stadens vård- och omsorgsboenden, servicehus och 

dagverksamheter för äldre, oavsett regi, ska delta i de nationella 

kvalitetsregistren Senior alert och Svenska Palliativregistret.  Beslutet avsåg 

inte hemtjänsten, motivering till det saknades. 

Inför beslutet säger finansborgarrådet: 

”Det är viktigt att vi har ett välfungerande system för att kunna mäta och 

utvärdera äldreomsorgens kvalitet. Genom att samtliga vårdgivare, såväl 

privata som kommunala, deltar och registreras i de nationella 

kvalitetsregistren kan vi ytterligare öka kvaliteten inom äldreomsorgen. För 

att möjliggöra att samtliga verksamheter deltar bör inga extra kostnader 

utgå. Äldrenämnden ska informera och utbilda de verksamheter som berörs 

och har behov. 

Ett nationellt kvalitetsregister ger oss möjligheten att utveckla 

äldreomsorgen så att den i högre utsträckning fokuserar på den äldres behov 

och önskemål. I förlängningen ska kvalitetsregistret utvecklas för att även 

bedöma de mjuka värdena som är en väldigt viktig aspekt inom 

äldreomsorgen. Det kan handla om medarbetarnas informella kompetens 

och hur det specifika kunnandet i mötet med den äldre ser ut, ett kunnande 

som baseras på empati och genuint intresse av att arbeta med vård- och 

omsorg av äldre.” 

Beslutet har ett år efter det är fattat inte fått genomslag. De särskilda 

boenden som vi intervjuat har inte känt till att det är obligatoriskt att 

använda registren, även om de delvis gör det, och de känner heller inte till 

om de inrapporterade resultaten på något sätt används av kommunen i 

uppföljningen.   

Flera av de utförare som vi har intervjuat registrerar i ett eller flera av 

kvalitetsregistren. De uttalar sig positivt om att få krav på sig från 

kommunerna att registrera. Det skulle dels ge möjlighet till fortlöpande 

uppföljning av resultat och jämförelse med andra enheter. Det skulle också 

ge dem en större motivation att arbeta med registren själva och följa upp på 
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individnivå. Dessutom skulle en hel del av uppgiftsinlämningen till 

kommunen och myndigheter bli överflödig om dessa uppgifter hämtades 

direkt från registren. Man ser positivt på att Vårdföretagarna ordnar 

utbildningar i användandet av registren. 

Företrädarna för kommunerna har inga bra svar till varför man inte ställer 

krav på registrering. Oftast handlar det om att man är rädd att orsaka 

merarbete eller att man inte har de tekniska förutsättningarna för att kunna 

kräva detta. Framförallt för hemtjänsten tror man att det skulle orsaka 

problem om sådana krav ställdes.  

Vår bedömning är att kommunerna utan större problem skulle kunna fatta 

beslut om införande av obligatorisk registrering med ett successivt 

införande och erbjudande om utbildning och tillhandahållande av säker 

inloggning. De allra flesta utförare skulle välkomna detta. Man vill få 

möjlighet att i den löpande verksamheten visa resultat. Med en fullt införd 

registrering skulle också kommunerna kunna överväga att premiera goda 

resultat i registren som en del av ersättningssystemet. 

För de privata företagen ger det en möjlighet att synliggöra goda resultat 

och därmed hög kvalitet, vilket i sin tur stärker förtroendet för 

verksamheten. Det är därför viktigt att resultaten redovisas på enhetsnivå, 

också för allmänheten. 

Öppna Jämförelser är utvecklat som ett redskap för verksamhetsstyrning 

som utförs av tjänstemän och verksamhetschefer – men det finns ett glapp. 

Det finns inga resultatjämförelser som kan användas i den 

”kvalitetsstyrning” som den äldre själv utför genom sitt val. Med en 

redovisning på enhetsnivå, för brukare och allmänhet skulle 

kvalitetsregistrens resultat också kunna användas för att göra aktiva val. 
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9 Förslag 

9.1 Målgruppen för hemtjänst och särskilt boende 

Kommunerna använder i sina förfrågningsunderlag inte begreppet mest 

sjuka äldre. Där är målgruppen 65 år och äldre och en biståndsbedömning 

för att bli berättigad till hemtjänst alternativt särskilt boende. Om man utgår 

från Socialstyrelsens avgränsningar tillhör drygt en tredjedel av de som blir 

beviljade hemtjänst i  LOV-upphandlingarna målgruppen sjuka äldre. De 

har 25 timmar eller fler beviljade hemtjänsttimmar. Alla i särskilt boende 

tillhör också målgruppen de mest sjuka äldre.  

Målgruppen för kommunernas insatser för äldre sammanfaller alltså i stor 

utsträckning med regeringens satsningar på de mest sjuka äldre. Det är på 

mång sätt en prioriterad grupp. 

9.2 Konflikten mellan Socialtjänstlagen och Lagen om 
valfrihetssystem 

Den nationella styrningen av äldreomsorgen har hittills i stor utsträckning 

varit inriktad på att klara den ökade vårdtyngden i verksamheten och 

implementera ny kunskap. Samtidigt som man också vill utveckla och öka 

de äldres möjligheter att ha inflytande över sin egen situation och kunna 

välja själva. Det är en stor utmaning med nuvarande lagstiftning och med ett 

alltmer fragmentiserat system. Frågan är om utformningen av 

valfrihetssystemen i kommunerna i kombination med biståndsbeslut för 

enskilda individer, möjliggör för äldre att utöva sina rättigheter enligt SoL. 

Finns det utrymme och möjligheter att påverka genomförandet av 

insatserna? Idag råder det oklarheter om sådant som gränserna för 

myndighetsutövning, integritet samt anpassning inom ramen för 

biståndsbeslut. 

En annan fråga är hur nuvarande skrivningar i SoL stödjer kvalitetskraven 

och den utveckling av kvaliteten som eftersträvas i LOV. Kommunerna 

utformar ofta biståndsbesluten med utgångspunkt i schabloner och beräknar 

ersättningen utifrån utförda timmar i hemtjänsten respektive belagda 

vårddygn i det särskilda boendet. Det ger lite utrymme för nytänkande och 

innovationer.  

Socialtjänstlagen behöver därför ses över. Det är dags att stärka äldres rätt i 

Socialtjänstlagen eller överväga att införa en särskild lagstiftning för 

äldreomsorgen. 
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9.3 Gränsdragningen äldreomsorg - sjukvård 

Primärvården behöver en tydligare framtida roll för de mest sjuka äldre 

gentemot den specialiserade vårdens och hemsjukvårdens uppdrag. Det blir 

allt svårare att avgöra vad som är primärvård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen. Detta beror på den medicintekniska utvecklingen som gjort 

det möjligt att bedriva även sådan sjukvård som tidigare krävde sjukhusens 

”medicinska och tekniska resurser” i äldre personers hem. 

Gränserna mellan kommunal äldreomsorg, primärvård och slutenvård är 

inte längre självklart ändamålsenliga. Det gör också nuvarande uppdelning i 

Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen avseende vården och 

omsorgen av de äldre otidsenlig. 

9.4 LOV – en bra form för upphandling av hemtjänst och 
särskilt boende 

Av landets 290 kommuner har knappt hälften idag infört valfrihetssystem. 

Det vanligaste är att starta med hemtjänsten men några har också gått vidare 

med särskilt boende. Det finns idag ca 450 företag i kommunerna som 

erbjuder tjänster inom äldreomsorgen framförallt hemtjänst. 

Syftet med reformen har, enligt regeringen, varit att skapa ökad valfrihet för 

den enskilde brukaren genom att öka mångfalden av aktörer samt 

mångfalden i utbudet inom äldreomsorgen och i stödet till personer med 

funktionsnedsättning. Genom individens ökade möjligheter att välja utförare 

av den offentligt finansierade servicen och omsorgen förväntas även 

tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten öka i de insatser som erbjuds. 

Vårdföretagarna har varit mycket positiva till denna utveckling. Under 

senare tid har dock en ökad misstänksamhet mött många av de företag som 

bedriver hemtjänst.  

Drivkraften för samtliga företrädare för företagen vi har intervjuat är att 

kunna erbjuda sina kunder en verksamhet av så hög kvalitet att kunden ska 

föredra dem framför andra konkurrenter. Men det måste finnas rimliga 

förutsättningar och det måste finnas möjlighet att utforma verksamheten 

utifrån egna visioner och tankar. Det är därför av största vikt att de företag 

och organisationer som finns inom äldreomsorgen får möjlighet att 

verkligen visa hur de bedriver sin verksamhet och vad de kan erbjuda.  

Få kommuner har infört LOV i särskilt boende trots att vi ser stora fördelar 

för såväl kommunerna som de äldre med detta. Med ett valfrihetssystem kan 

utbudet av olika boenden öka och också möjligheten till olika 

specialiseringar och profilboenden. Kommunen betalar endast för de platser 

som blir belagda. Det finns i ett sådant system möjlighet att erbjuda platser 
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också utanför kommungränserna, kanske närmare barn och barnbarn. Det är 

utförarna som tar risken om inte platserna blir belagda. De har investerat i 

verksamheten och hyr eller äger lokalerna. Drivkraften att med hög kvalitet 

få de äldre att välja just dem blir tydlig. För att utförare ska ha rimliga 

chanser krävs långsiktighet och villkor som alla parter tjänar på.  

9.5 Förfrågningsunderlagen – avgörande för kvaliteten i 
verksamheterna 

Vi har granskat tio kommuner, ett litet antal och de är alla belägna i 

Stockholms län, d.v.s. inte särskilt representativa för landet. Men vi antog 

att dessa kommuner i större utsträckning än kommuner i övriga landet är 

vana att använda privata utförare i kommunal verksamhet och i många fall 

var tidigt ute med att inför LOV. Därför har vi utgått från att de också har 

störst erfarenhet av LOV och har haft möjlighet att förbättra och förtydliga 

sina förfrågningsunderlag.  

Vi konstaterar dock efter denna grundliga genomgång av 

förfrågningsunderlagen avseende LOV i hemtjänst respektive särskilt 

boende att det genomgående finns omfattande brister i såväl själva 

förfrågningsunderlagen som i kommunernas hantering av uppföljningen och 

efterlevnaden av kraven i underlagen. Detta får till följd att frågor om 

kvaliteten i verksamheten och de privata utförarnas bidrag till valfrihet och 

kvalitet blir svåra att besvara. Detta skapar självfallet en stor frustration hos 

de utförare som är verksamma inom äldreomsorgen. 

Otydligheter i förfrågningsunderlag skapar också tolkningsproblem. 

Kommunerna arbetar, när de beviljar hemtjänst och särskilt boende, utifrån 

framför allt Socialtjänstlagen men också Hälso- och sjukvårdslagen som är 

ramlagar. Det betyder att de behöver tolkas. Att göra dessa tolkningar 

tenderar att ofta att hamna på biståndshandläggarna eller i vissa fall på 

omsorgspersonalen direkt. En sådan tolkning i socialtjänstlagen gäller t ex 

skrivningen om att individen skall ha en skälig levnadsnivå. Därmed finns 

en risk att kommunerna skapar olika tolkningar beroende på bland annat 

ekonomiska situationer. Ett annat problem är också att ramlagar varken 

säger vad en individ är berättigad till eller inte berättigad till vilket försvårar 

tillämpningen av lagen. Av Socialtjänstlagen framgår bl a att äldre 

människor ska ha möjlighet att leva ett  värdigt liv och de ska ges möjlighet 

att känna välbefinnande samt ha ”möjligheter att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra” samt ”kunna välja när och hur stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service ska ges” (SoL 2001:453).  När 

kommuner överlåter på omsorgspersonal att tolka vad detta innebär skapar 

det problem och motsättningar mellan den äldres förväntningar och 
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omsorgspersonalens tid och resurser. Det skapar en djup frustration hos dem 

som dagligen konfronteras med verkligheten. 

Detta gör att det blir ett extremt viktigt att i förfrågningsunderlagen 

förtydliga kommunens krav och tolkning av de värdeord som nu 

förekommer. Vad kan den enskilde begära av utföraren, hur ser rättigheterna 

ut? Vad kan kommunen ställa för krav som kan följas upp och hur ersätter 

man utförarna för att de ska kunna utföras med hög mätbar kvalitet? 

Tolkningsutrymmet för såväl biståndshandläggare som omsorgspersonal ska 

vara minimalt.    

Det gäller för kommunerna att förbättra systemet, både när det gäller hur 

ersättningen utformas och hur man ska hitta former för att följa upp kvalitet. 

Det måste vara tydligt vad man kräver och betalar för. Om inget sägs om 

samverkan mellan vårdcentraler och äldreomsorg lär ingen samverkan 

komma till stånd. Inte heller om inte ersättningssystemet ger incitament för 

samverkan. Ju fler utförare som är inblandade kring varje brukare desto 

större betydelse med tydliga regler som främjar samverkan.  

Kommuner och landsting måste också ha kontroll över att de man betalar 

pengar till uppfyller sina skyldigheter mot samhället och mot sina anställda. 

Brukarna har rätt att förvänta sig att de som finns på listorna över godkända 

utförare är seriösa såväl när det gäller den omsorg som ges som när det 

gäller skatteinbetalningar och laglydnad. 

Inom LOV-systemet bör finnas utrymme att ge individuellt anpassad 

omsorg, vilket bland annat innebär att man arbetar aktivt med 

genomförandeplaner och har kontaktpersoner för brukarna.   Det bör 

dessutom innehålla krav på att ha en välutvecklad personalstrategi, till 

exempel genom att satsa på kompetensutveckling, att ha tydlig koppling 

mellan ökat ansvar och förbättrade villkor samt att tänka framåt för att klara 

kommande rekryteringar.  

Verksamhetsstyrningen ska vara förankrad i organisationen. Det gäller att 

ha mål och visioner som är kända och accepterade samt att ha system som 

motiverar personalen att jobba för att nå målen.   Att skapa en tydlig 

rollfördelning mellan politiker och tjänstemän är en viktig del. Alla ska veta 

vad som är deras uppgift och ta ansvar för den. Man bör ha forum för dialog 

mellan politiker, tjänstemän och brukare. 

Det är viktigt att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling. Den politiska 

ledningen signalerar att kvalitet är viktigt och detta följs upp med hjälp av 

kvalitetsledningssystem samt systematiskt ta hand om synpunkter och 

klagomål.  Att skapa en brukarorienterad organisationskultur. Alla 

medarbetare vet vilka de är till för och låter brukarnas behov styra vad man 
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gör. 

9.6 Gör förfrågningsunderlag och avtal uppföljningsbara 

Som framgått av genomgången av förfrågningsunderlagen samt intervjuerna 

med kommunföreträdare och företagsföreträdare, består den kommunala 

uppföljningen framförallt av en årlig genomgång med respektive utförare av 

verksamheten då den stäms av mot krav och avtal. Inte ens dessa 

genomgångar genomförs i full utsträckning. Man ligger efter tidsplanen, 

förfrågningsunderlaget är fortfarande så nytt att man inte hunnit planera 

uppföljningen säger några kommunföreträdare. De granskar inte 

verksamheten, de kommer hit, bläddrar i papper, ställer frågor och utgår 

från att det vi svarar stämmer med verkligheten säger några ansvariga på 

företag.  

Självfallet finns det kommuner som genomför sina årliga uppföljningar på 

ett utomordentligt sätt och där utförarna är nöjda med det. Men det är ändå 

inte en tillräcklig uppföljning. Det handlar inte bara om att man säger att 

man gör det man ska, det handlar i lika hög grad om att och hur man gör 

det. Granskarna måste verkligen ut i verksamheterna för att veta att och hur 

det görs för att kunna veta om det får resultat. Det måste också finnas 

förutsägbara och mätbara kvalitetsindikatorer. Dessa bör vara lika och 

obligatoriska för alla enheter inom hemtjänsten respektive särskilda boendet 

i hela landet för att få jämförbarhet. De bör följas upp och jämföras på 

nationell nivå. Det kan sedan vara varje kommuns ansvar att 

målgruppsanpassa kvalitetsindikatorerna som är aktuella i varje LOV-

upphandling eller komplettera dem med lokala indikatorer. De bör kopplas 

till resultat och belöningar för att incitamenten att följa dem ska vara starka. 

Inom primärvården är en liten del av ersättningen i de flesta landsting 

prestationsbaserad. Det har gett positiva resultat och en utveckling med att 

ytterligare öka andelen pågår.  

Öppna Jämförelser är från början framtaget för att användas för kommunal 

verksamhetsutveckling. Uppgifterna har därför presenterats på 

kommunnivå, något som fortfarande lever kvar. Tre kommuner anser att 

man löpande följer upp kvalitetsindikatorer, en kommun menar att 

kvalitetsindikatorerna är identiska med dem Socialstyrelsen tagit fram. 

Bland övriga har de flesta för avsikt att komma igång med årlig uppföljning 

av indikatorer. En kommun tänker sig att använda kvalitetsregistren för 

detta.  

 I Äldreguiden som presenteras på Socialstyrelsens hemsida, kan man 

jämföra kommunernas äldreomsorg, olika hemtjänstverksamheter, 

äldreboenden och dagverksamheter. Den ska i första hand utgöra ett stöd för 
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de äldre och deras anhöriga vid val av t ex hemtjänst. För att ta fram 

uppgifter till Äldreguiden används resultat från brukarenkäter, 

patientundersökningar, kommun- och enhetsundersökningar samt numera 

också data från kvalitetsregister. 

De indikatorer som finns i Äldreguiden är 

För hemtjänsten:                                                                                          

o Aktuell genomförandeplan  

o Delaktighet vid utformningen av genomförandeplan 

o Utbildning, månadsavlönad omsorgspersonal 

o Personalrörlighet, omsorgspersonal 2010 -2011 

o Rutiner för att förebygga undernäring  

 För särskilt boende: 

o Aktuell genomförandeplan 

o Delaktighet vid utformningen av genomförandeplan 

o Utbildning, månadsavlönad omsorgspersonal 

o Personalrörlighet, omsorgspersonal 2010 -2011 

o Riskbedömning fall 

o Riskbedömning trycksår 

o Riskbedömning undernäring 

o Läkemedelsgenomgång 

o Eget rum a) hygienutrymme, kokmöjlighet b) hygienutrymme 

o Bra måltidsordning 

Äldreguiden 2012 visar att 74 procent av de äldre som har hemtjänst och 87 

procent som bor i särskilt boende har en aktuell genomförandeplan, det vill 

säga som inte är mer än sex månader gammal vid mättillfället. I 

förfrågningsunderlagen vi har studerat krävs att samtliga som har hemtjänst 

och särskilt boende ska ha en genomförandeplan så att omsorgen anpassas 

utifrån den enskildes behov och önskemål. 

Äldreguiden har sina brister i och med att många av uppgifterna hämtas från 

enkäter besvarade av brukare eller utförare och det medför risk för ett antal 

felkällor. Men om kommunerna i högre grad tar ansvar för att data 

regelbundet inhämtas på likartat sätt skulle kvaliteten i uppgifterna öka och 

uppgifterna vara intressanta också för ledningarna i kommunerna. De skulle 

få betydligt bättre verktyg för att styra verksamheterna oavsett om de 

bedrivs i egen regi eller upphandlas. Även för de privata utförarna skulle 
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sådana utvecklade indikatorer kunna användas i den egna verksamheten för 

att utveckla kvaliteten och styra verksamheten. De skulle samtidigt kunna 

jämföra sig med andra och stimuleras att konkurrera om god kvalitet. 

Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund 

driver sedan ett tag tillbaks ett gemensamt program som syftar till att stärka 

och vidareutveckla kvalitetsarbetet och kvaliteten inom skola, vård och 

omsorg. Man anser att för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer 

systematiska metoder för att arbeta med kvalitet. Vi behöver bli bättre på att 

mäta, jämföra, utvärdera och åtgärda. Därför arbetar man bl. a. med att 

utforska vad som är de viktigaste faktorerna för en framgångsrik 

äldreomsorg för att i nästa steg omvandla dem till mätbara 

kvalitetsindikatorer, kanske inte fler än fem stycken, och som riktar sig till 

äldre och deras anhöriga inför deras eget val. Dessa bör självklart när de 

finns på plats vara viktiga utgångspunkter i kommunernas 

förfrågningsunderlag och hållas tillgängliga inför valet. 

9.7 Kvalitetsregistren – nyckeln till ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

Sedan 2010 har regeringen avsatt medel för att utveckla de två 

kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior alert. Fr.o.m. 2011 

får ytterligare två register Svedem och BPSD-registret utvecklingsstöd. 

Utvecklingen av registren bedöms som viktiga för att främja ett systematiskt 

förändringsarbete. Registren innebär att det finns en möjlighet att 

kvalitetssäkra hela vårdprocessen för de äldre. Syftet med registreringarna i 

kvalitetsregister är att öka kvaliteten och skapa effektivitetsvinster inom 

vården och omsorgen om äldre.  Registren kan också utgöra underlag för 

olika typer av jämförelser mellan verksamheter.  

Inte i något av förfrågningsunderlagen finns krav på registrering i de 

befintliga kvalitetsregistren trots att dessa också är tänkta att användas som 

datakälla till Öppna Jämförelser och medföra förbättrade möjligheter att 

göra jämförelser mellan verksamheter. Öppna jämförelser och idén om 

resultatjämförelser generellt, bygger på tanken att jämförelse av det egna 

resultatet i relation till andra, kan skapa tryck för förändring. På detta sätt är 

resultatinformationen en viktig komponent i förbättringsarbetet. Det är 

såldes viktigt att hitta sätt att stimulera användningen av registren. 

Med stöd i kvalitetsregistreringen får verksamheter och ledningar redskap 

att bedöma kvaliteten i verksamheten. Om kommunerna inför ett 

obligatorium för de kommunala enheterna att registrera i aktuella 

kvalitetsregister och samtidigt ställer samma krav på privata utförare för att 

få avtal, skulle ledningen enkelt kunna avläsa och jämföra mellan enheter 
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sådana kvalitetsindikatorer som gjorda riskbedömningar för bl a fall och 

undernäring, vidtagna åtgärder till följd av upptäckta risker samt resultat av 

de insatta åtgärderna. Man skulle också kunna avläsa kvaliteteten i 

demensvården och i den palliativa vården. Samtidigt skulle arbetet för de 

enheter som registrerar i kvalitetsregistren underlättas genom att de får 

möjlighet till stöd för arbetssätt, rutiner och samverkan såväl inom enheten 

som med andra delar av vård- och omsorgen. Dessutom kan myndigheter 

såsom Socialstyrelsen erhålla uppgifter direkt ur registren. Och i 

förlängningen kan resultaten användas som underlag för brukarna att göra 

övervägda val.  

Ett sådant obligatorium förutsätter att alla enheter får stöd och hjälp att 

införa systemen. Det måste göras successivt och det måste samordnas med 

utbildning och framtagande av verktyg som kan tillhandahållas alla 

verksamheter. Dessutom bör journaler och register ha samordnats för att 

undvika dubbelarbete. 

De allra flesta utförare skulle välkomna om Vårdföretagarna drev ett säkert 

införande av registrering i kvalitetsregistren där även små enheter ges 

möjlighet att delta.  Man vill få möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten 

och löpande kunna visa resultat. Det vore också önskvärt om 

kvalitetsregistren i förlängningen kunde innehålla mer av de mjuka värdena 

som är en väldigt viktig kvalitetsaspekt inom äldreomsorgen.  

9. 8 Samverkan mellan landsting och kommuner ett 
prioriterat område för de mest sjuka äldre – måste 
framgå i kommunernas förfrågningsunderlag 

I regeringens och SKL:s överenskommelse om de sjuka äldre är samverkan 

en viktig del. För en äldre person med många olika symptom och diagnoser 

kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier 

vara svåra att överskåda. Det ställer krav på ett situationsorienterat arbetssätt 

där vård och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens 

samlade livssituation, människors olika behov, symtom och besvär. En god 

vård och omsorg för äldre förutsätter hög grad av kontinuitet, överblick och 

samverkan över specialitets-, professions-, och organisationsgränserna. Att 

få till stånd fungerande samverkan som utgår från de äldres behov stöds på 

olika sätt i satsningen.  En tredjedel av de äldre i hemtjänsten och alla i 

särskilt boende tillhör denna målgrupp. Dessa är prioriterade av såväl 

regeringen som Sveriges kommuner och landsting. För år 2012 är 1,2 

miljarder avsatta och ytterligare 3,7 miljarder för de kommande åren för att 

stimulera en samverkan om denna målgrupp. 
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Med införandet av LOV inom äldreomsorgen pekar många på den ökade 

risken med en fragmentiserad vård. Detta understryks av de utförare vi 

intervjuat. De efterlyser en tydlig reglering för hur samverkan mellan 

enheterna och landstingens olika nivåer ska gå till. 

Någon pågående fungerande samverkan mellan landstinget och 

kommunerna verkar inte finnas avseende boende med hemtjänst eller dem i 

särskilt boende i Stockholms län. Av förfrågningsunderlagen framgår att om 

det skulle komma några samverkansavtal till stånd ska utförarna följa dessa. 

Flera av de utförare vi intervjuat vittnar om hur de äldre hamnar i kläm när 

det inte finns fastställda rutiner eller klart uttalade ansvarsområden. De 

känner sig som de själva säger som ”slasktrattar” i hemtjänsten.  

Det finns olika åtgärder att vidta för att underlätta ett bra samarbete om de 

äldre. En sådan är att där det inte redan är gjort snarast överföra 

hemsjukvården till kommunerna. I Stockholm ska detta ske 2015 enligt 

planeringen.  

Regeringens och SKL:s överenskommelse kräver att landsting och 

kommuner tar fram en gemensam handlingsplan för att få del av 

prestationsersättningarna. Landstinget i Stockholm har tillsammans med alla 

26 kommuner tagit fram en sådan. Men den måste omsättas i handling. Det 

är viktigt att även de privata utförarna involveras i det arbetet. 

Vårdföretagarna skulle välkomna initiativ som inkluderar möjligheten för 

mindre företag att ingå i samverkande grupperingar där 

ansvarsfördelningarna är tydliga och där vårdkedjan för de äldre hänger 

ihop.   

9.9 Utveckla ersättningsmodellerna så att kvalitet belönas 

  Ersättningssystemen för såväl hemtjänsten som det särskilda boendet är 

relativt lika utformade. De utgår från prestationer i form av utförda timmar 

respektive vårddygn. Nio kommuner har inom hemtjänsten valt en rörlig 

ersättning som utgår i förhållande till antal utförda timmar med 

biståndsbedömd tid som tak. Efter årsskiftet gäller det samtliga tio 

kommuner.  Dessutom förekommer tidsdifferentiering, differentiering 

mellan service och omsorg. Ur en utförares ögon är det t ex svårt att förstå 

varför man skiljer på timersättningen för service och omsorg när de utförs 

av samma personal. Denna uppdelning kan dessutom innebära minskad 

flexibilitet och minskat utrymmet för utförarna att utveckla verksamheten.  

Eftersom nuvarande system uteslutande ersätter för utförd tid med ett tak 

baserat på biståndsbedömd tid blir biståndsbedömarens arbete väldigt 
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viktigt. När dessa i stor utsträckning utgår från fastställda schabloner för 

olika insatser istället för en individuell prövning av varje person kan det få 

oönskade konsekvenser.  

Kommunerna måste erbjuda en realistisk ersättning för utförda tjänster och 

verkligen göra en individuell bedömning av de äldres behov av omvårdnad. 

Idag är bedömningarna i hög grad schabloniserade. Redan från början är de 

orealistiskt satta och i takt med att de äldre blir sämre ändras inte insatserna. 

I det särskilda boendet görs ofta i samarbete med personalen på boendet en 

ny bedömning av behoven efter några månader då de som tagit hand om de 

äldre under den tiden har stort inflytande på resultatet. Samma 

tillvägagångssätt skulle vara önskvärt inom hemtjänsten.   

Om ersättningen i hemtjänsten för utfört antal timmar är den enda ersättning 

som utgår och den inte räcker till att täcka en vårdbiträdeslön, då är 

förutsättningarna för en omsorg av hög kvalitet inte särskilt goda. Ingen 

kommun har valt att relatera någon del av ersättningen till måluppfyllelse 

eller resultat. Det är visserligen inte enkelt att utforma sådana modeller, men 

man kan börja i blygsam skala. T ex genom att premiera registrering i 

aktuella kvalitetsregister (se föregående kapitel). På så vis kan 

registreringsgraden byggas upp så att  registren  också kan användas för att 

ersätta efter resultat. . 

Det finns ett utbud av tjänster inom både sjukvård och äldreomsorg som 

svarar mot de komplexa behov som sjuka äldre har. För de mest sjuka äldre 

är det ofta en rad av olika kärninsatser som krävs över tid, men dessa 

kärninsatser finns på marknaden både i sjukvården och i omsorgen. Det är 

dock önskvärt med en förbättrad eller helt ny organisationsform för att 

åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg för den äldre. I första hand 

för den enskilde sjuke äldre men också för att tillvarata de 

effektivitetsvinster som finns i en mer sammanhållen vård och omsorg. 

Ur detta perspektiv är givetvis ersättningssystemets utformning, om än inte 

helt avgörande, så väldigt viktig. I dag kan ersättningssystemen i olika 

kommuner ibland sägas motverka eller försvåra en sammanhållen omsorg 

kring den äldre. Ett annorlunda utformat ersättningssystem kan självfallet ge 

helt andra incitament till en bättre och sammanhållen vård och omsorg utan 

uppsplittring mellan olika kärninsatser för den äldres vård och omsorg. Ett 

ersättningssystem som uppmuntrar och följer vård- och omsorgskedjan är 

önskvärd. 
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Stiftelsen Leading Health Care (LHC) har publicerat en rapport
28

 skriven av 

Eva Hagbjer vid Handelshögskolan i Stockholm, där sex internationella 

system för sammanhållen vård och omsorg beskrivs. Dessa system har 

beskrivits som framgångsrika när det gäller att öka samordningen av vård 

och omsorg om äldre. I svensk vård och omsorg används sällan 

ersättningssystem som sträcker sig över olika vårdformer, vilket det ges 

exempel på i rapporten. Inte heller förekommer organisatorisk integrering 

av olika former av vård och omsorg i någon större omfattning. Författaren 

pekar således på den utvecklingspotential som ett införande av nya 

ersättningssystem skulle kunna medföra i svensk vård och omsorg. Till 

exempel system som ger en utökad möjlighet att överföra ansvaret för vård- 

och omsorgsorganisationer mellan kommun och landsting eller genom en 

satsning på organisatorisk integration av olika typer av vård och omsorg. 

Detta är något som är värt att utveckla vidare.  

  

                                                 

28
 Leading Health Care report nr 5 2012, Internationella föregångare inom en 

sammanhållen vård och omsorg om äldre. En jämförelse av ersättningssystemens 

utformning, Eva Hagbjer, Institutionen för redovisning och finansiering vid 

Handelshögskolan i Stockholm 
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Ordlista 

 

Hemtjänst i ordinärt boende = Organiseras av kommunerna och innebär 

att den äldre får hjälp i det egna hemmet så att han eller hon skall kunna 

fortsätta bo kvar hemma.  Hemtjänsten är i många kommuner 

sammanslagen med hemsjukvården till hemtjänsten, dock inte i Stockholms 

läns landsting. Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera 

lagar, främst Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det är varje 

kommuns socialtjänst som beslutar om vilka insatser som respektive individ 

är i behov av och berättigad till, utifrån gällande lagstiftning, och därefter 

bevilja eller avslå den sökta hjälpen. Vård enligt HSL beslutas i regel av en 

läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska och i vissa fall av en 

biståndshandläggare. Därefter skall respektive hemtjänsten i samråd med 

individen själv göra upp en individuell genomförandeplan över hur hjälpen 

skall utformas och genomföras. Insatserna består av exempelvis städning, 

inköp, bäddning, personlig hygien, blöjbyte, måltidshjälp, promenader, 

ledsagning till exempelvis läkarbesök med mera. När det gäller behovet av 

medicinsk hjälp, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar 

och andra liknande insatser, bestäms detta av ansvarig läkare och/eller 

sköterska vad och hur hjälpen skall utformas. 

Särskilt boende (SÄBO), kallas också i vissa kommuner för vård- och 

omsorgsboende = De äldre som inte längre har möjlighet att bo kvar 

hemma kan ansöka om att flytta till någon av kommunens särskilda 

boendeformer för äldre. För att få flytta till någon av kommunens särskilda 

boendeformer för äldre behövs biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det 

finns olika former av särskilda boendeformer. I dagligt tal kan de kallas 

bland annat äldreboende, gruppboende och demensboende. Kommunernas 

särskilda boendeformer innebär vanligen att de äldre bor i mindre lägenheter 

som har egen dusch och toalett och ibland kokplatta, mindre kylskåp och 

diskbänk för enklare matlagning. Man har egna möbler. Personal finns alltid 

tillgänglig dygnet runt på kommunernas särskilda boendeformer.   Eftersom 

lägenheterna räknas som egna lägenheter har de boende möjlighet att vid 

behov ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan. 

LOU = Lag (2007:1091) om offentlig upphandling  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommuner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_st%C3%B6d_och_service_till_vissa_funktionshindrade
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_st%C3%B6d_och_service_till_vissa_funktionshindrade
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lso-_och_sjukv%C3%A5rdslagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hygien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B6ja
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ledsagning&action=edit&redlink=1
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LOV = Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

Förfrågningsunderlag = Benämningen av dokument med 

kravspecifikationer som används vid upphandlingen av hemtjänst och 

platser i särskilt boende av kommunernas socialtjänst. 

Avtal skrivs mellan kommunen och utföraren när utföraren blivit godkänd, 

med förfrågningsunderlaget som utgångspunkt. 

Kund, brukare, boende, patient, äldre används i rapporten synonymt. 

Utförare, leverantör, företag, privat aktör används i rapporten synonymt.  
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      Bilaga 1 

 

2012-10-11 

Bilaga 1 Frågor till kommunerna  

 

 

1.    Vilka uppföljningar för hemtjänst resp. SÄBO gör ni? 

   Hur ofta? 

   Kan vi få del av dem?  

 

2. Redovisar ni i förfrågningsunderlagen kvalitetsindikatorer som 

ni regelbundet följer upp?    

Om inte, har ni några kvalitetsindikatorer eller andra nyckeltal 

som ni regelbundet följer?  

 

3.  Har ni verksamhetssystem, Procapita eller annat som också 

privata utförare ska rapportera i? 

   Om inte – kommer ni att erbjuda det? 

Måste de privata utförarna använda det system som 

kommunen använder eller kan de använda sitt eget?  

Använder kommunen flera system för inrapportering (ett för 

SoLoch ett  annat för HSL?) 

 

4.  Är det obligatoriskt för kommunens enheter att registrera i 

något/några av de kvalitetsregister som finns för 

äldreomsorgen? 

 Är det obligatoriskt för de privata utförarna?    
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 (Senior Alert, Svenska Palliativregistret, Demensregistret, 

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens 

(BPSD)) 

 

5.  Har kommunen fattat beslut om att de prestationsbaserade 

ersättningarna också ska betalas ut till de privata utförare som 

rapporterar in kvalitetsregister? 

 

6. Kan ersättningsmodellerna utvecklas för att skapa incitament 

till att förbättra kvaliteten? 

 

7.    Vill de privata utförarna bli granskade? Jämförda?  

 

8.  Hur skulle ni vilja utveckla förfrågningsunderlagen för att 

kunna främja kvalitetsutveckling? Garantera patientsäkerhet 

och trygghet? Finns det en motsättning mellan de två olika 

delarna?  

 

9.  Har ni tillräcklig insyn i utförarnas ekonomiska resultat? Går 

de med vinst? Förlust? Hade ni räknat med detta (vinst/förlust) 

när ni upphandlade?  

  

10.  Kan ni bedöma vad ni får för pengarna? Vilken information 

behöver ni få från de privata företagen för att kunna bedöma 

detta?  

 

11. Om ni skulle upptäcka att utföraren inte levererar det som 

krävts i förfrågningsunderlaget. Vilka medel skulle ni då vilja 

använda? Ekonomiska sanktioner och vite, återtagande i 

kommunal regi, vinstbegränsning, tillsynen stänger 

verksamheten?  
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Bilaga 2 

 

20121012 

Bilaga 2 Frågor till utförarna 

 

1. Hur många kommuner har ni avtal med? Hur många har ni 

kunder ifrån? (Hemtjänst resp. särskilt boende)  

 

2.   Har ni fått ett tydligt definierat uppdrag avseende kvaliteten på 

insatserna för de boende? 

 

3.    Vet ni vilka resultat som ska uppnås?  

 

4. Kan ni leverera det kunderna vill ha och behöver inom ramen 

för beställningen?  

 

5. Skiljer sig uppdragen mellan kommunerna (om ni har flera)? 

Hur? 

 

6. Anser ni att kommunen följer upp era insatser avseende 

kvalitet?  

   Och synliggörs genom uppföljningen kvaliteten? 

 

7. Anser ni att kommunen följer upp era resultat löpande? Har ni 

kvalitetsindikatorer eller andra nyckeltal som ni ska redovisa 

löpande?  
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8.   Lönar det sig att prestera bra kvalitet? 

 

9. Hur skulle ni vilja att uppdraget var utformat för att det ska 

löna sig (ytterligare) att utveckla kvaliteten och/eller kunna 

garantera patientsäkerhet och trygghet. Handlar det om: 

- Definitionen av uppdraget? 

- Ersättningsnivå? 

- Utformning av ersättningen? 

- Uppföljningen? 

- Fler kunder? 

- Annat? 

    

10.  Skulle det vara möjligt/önskvärt för er att ha en öppnare 

redovisning av verksamheten?     

 

11.    Använder ni kvalitetsregistren? Varför? Varför inte? 

   Om ja, hur redovisas resultaten? 

Skulle ni vilja att kommunen ställde krav på registrering? 

Får ni del av de prestationsbaserade ersättningarna som betalas 

ut från SKL? 

  

12. Är kommunernas sanktioner tillräckliga/rimliga för uppnå 

kraven i förfrågningsunderlagen? Vilka är de? 

 

13. Regeringen vill åstadkomma en mer sammanhållen vård för de 

mest sjuka äldre. (över både kommun- och landstingsgränsen) 

Har du några idéer om hur detta skulle kunna åstadkommas 

genom andra sätt att upphandla verksamhet. 

 

14. Om ni har avtal med flera kommuner, finns det bra exempel på 

förfrågningsunderlag som ni skulle vilja framhålla? 
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15. Har ni några övriga önskemål avseende utformningen av 

förfrågningsunderlagen, avtalen och/eller uppföljningen som 

inte kommit fram i frågorna?  

 

 

 
 

 

 

 


