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Kartläggning av delegerade arbetsuppgifter till hemtjänsten
i Ekerö kommun
Dnr SN18/68
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har gjort en förnyad kartläggning över delegeringar som rör hälso- och
sjukvårdsinsatser som sker från primärvården till kommunens hemtjänstutförare.
Uppföljningen syftar i första hand till att få en uppdaterad bild av omfattningen av
delegeringar och att delegeringarna utförs på ett patientsäkert sätt.
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter från primärvården förekommer idag
inom hemtjänst samt till personal som arbetar som personliga assistenter. Denna
kartläggning avgränsas till delegeringar inom hemtjänsten.
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Ärendet
Av den kartläggning som genomförts framkommer att delegerade arbetsuppgifter
ökat markant i omfattning sedan kartläggningen 2013. Vid denna kartläggning utförs
ett par mer avancerade delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte utfördes
efter delegering 2013. De är hälso- och sjukvårdsinsatserna trakeostomiskötsel samt
sondmatning.
De arbetsuppgifter som är vanligast förekommande är fortsatt
läkemedelsadministrering från dosett/dospåsar men även administrering av
ögondroppar, iordningställande av inhalation och flytande tarmreglerande medel
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som Laktulos samt byte av depåplåster.
Sammantaget uppskattas tidsåtgången för de delegerade arbetsuppgifterna som idag
förekommer i hemtjänsten till cirka 21 timmar per dygn (dagtid samt kvällstid). Detta
motsvarar 7.665 timmar på ett år. Vid kartläggningen 2013 uppskattades
tidsåtgången till 12 timmar (8 timmar per dag samt 4 timmar per kväll). Det
motsvarade ca 4.400 timmar på ett år.
I denna kartläggning har inte hänsyn tagits till den tid som går åt för respektive
personal i hemtjänsten att erhålla en giltig delegering. Beslut om giltig delegering
innebär utbildning/ genomgång av primärvården samt skriftligt kunskapstest en
gång per år. Utifrån ovan uppgifter kan konstateras att väldigt mycket tid tas i
anspråk för att erhålla giltig delegering, speciellt kring trakeostomiskötsel.
Fördelarna med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är att den enskilda
patienten/ kunden erbjuds en samordnad insats vilket för de flesta upplevs som
mycket positivt. Antalet personal som besöker den enskilde minimeras vilket bidrar
till en ökad trygghet. Ska läkemedel intas vid måltid ökar säkerheten i
läkemedelshanteringen.
Ekerö kommun erhåller fortsatt ingen ekonomisk ersättning för utförda delegeringar
från landstinget.

Beslutet expedieras till
Ekerö hemtjänst- Intern produktion
Mälarö Omsorg AB
Mälaröarnas hemtjänst AB
Proffssystern AB
Adeo Care AB
Praktikertjänst, Ekerö Vårdcentral
Praktikertjänst, Stenhamra Hälsocentral
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