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Lägesrapport- inför övertagandet av viss hälso- och sjukvård i bostad
med särskild service samt daglig verksamhet LSS
Dnr SN15/24-776
Ärendet
Ansvaret för viss hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS- verksamheten övergår fr.o.m. 1
oktober från Stockholms läns landsting till kommunen. Läkaransvaret finns fortsatt
kvar inom Landstinget.
Socialnämnden har fastställt att uppdraget ska beställas av Produktionsområde
Omsorg (intern produktion). Vidare har uppdrag samt en preliminär ersättning för
uppdraget fastställts. Kort lägesinformation föreligger.
Nuläge
Förberedelser inför övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret inom LSS
(gruppbostäder, servicebostäder samt dagliga verksamheter) pågår.
Produktionsområde omsorg har anställt två legitimerade sjuksköterskor varav en är
vidareutbildad distriktssköterska. De påbörjar sin anställning 1 september.
Arbetsterapeut har likaså rekryterats och påbörjar sin anställning 15 september.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas) har färdigställt skriftliga rutiner och
riktlinjer som ska ligga till grund i utförandet av den hälso- och sjukvård som kommer
att ske inom LSS (gruppboende, serviceboende samt dagliga verksamheter).
Mas har informerat socialkontorets biståndshandläggare angående övertagande av
viss hälso- och sjukvård som ska ske inom Ekerö kommun.
Mas planerar att tillsammans med sjuksköterskorna besöka de tre
primärvårdsmottagningarna Ekerö Vårdcentral, Stenhamra Hälsocentral samt Munsö
husläkarmottagning där de boende har sina husläkarkontakter. Ett möte ska även
genomföras av Mas tillsammans med intern produktionschef och nyanställd
arbetsterapeut hos Ekerö rehab västra.
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Henkelhuset är den lokal där hälso- och sjukvårdspersonalen inom LSS kommer utgå
från. Den ligger centralt belägen nära Ekerö centrum.
Intern produktion arbetar med beställningar av bilar, datorer, faxapparatur samt
Sithskort (säker inloggning, korrekt autentisering).
Möte med apoteksansvarig över apodos leveranser är inplanerat i början av september
för att planera logistiken kring läkemedelsförsändelser.
Ytterligare möte är inbokat med upphandlat företag OneMed som tillhandahåller
förbrukningshjälpmedel.
Dokument har färdigställts som reglerar hjälpmedelsansvaret och därmed
kostnadsansvaret för de boende enligt LSS samt i daglig verksamhet från och med
2015-10-01. Dokumenten har upprättats av sakkunnig grupp inom KSL
(Kommunförbundet Stockholms Län) där representanter från både kommun och
landsting deltagit.
KSL arrangerar ytterligare ett dialogmöte 8 september inför ändrat huvudmannaskap.
Inbjudna är kontaktpersonerna för LSS samt sakkunnig grupp inom LSS,
representation från landstinget HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltning) samt
ekonomer från kommunerna.
Intern produktion omsorg har beslutat upphandla driften av hälso- och
sjukvårdsuppdraget som sker under kvällar, nätter och helger. Vem som ska utföra
hälso- och sjukvårsuppdraget under jourtid är ännu inte klart. MBL förhandlingar
pågår och avslutas inom kort.
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