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Kommunal verksamhet har ett polariserat förhållande till 
hälso- och sjukvården sedan Ädelreformen 1992

”Det behövs mer hälso- och 
sjukvårdskompetens inom kommunerna!”

”Hälso- och sjukvårdspersonal 
glömmer bort socialtjänstperspektivet!

Vi vill inte tillbaka till långvården.”



Två tal för att förstå förutsättningarna för ett särskilt boende

40% av de som flyttar in på ett boende avlider inom det första året

– 60% av de som flyttar in kommer alltså att bo kvar längre än ett år

Vid ett givet ögonblick är det 95% av de boende som har bott eller kommer att bo där minst ett år

– Korta boendetider gör att endast 5% av platserna tas upp av dem som avlider inom ett år
– Ytterligare 20% av de boende kommer att avlida, men har då bott mer än ett år på boendet

40%

95%



När övriga regioner har kommunaliserat hemsjukvården gör 
stockholmskommuner tvärt om och återlämnar delegeringar

• Motivet är att det är för svårt att upprätthålla 
den medicinska kompetensen bland 
hemtjänstpersonalen när inte hela 
hemsjukvården är kommunaliserad

• Privata hemtjänstutförare kan fortfarande 
välja att vara behjälpliga med insatser på 
delegering



Ingen motsättning mellan hälso- och sjukvård utifrån ett 
palliativt förhållningssätt och socialtjänstens värdegrund

Palliativt förhållningssätt kännetecknas av helhetssyn på 
människan genom att stödja individen att leva med värdighet och 
med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Socialstyrelsens termbank

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

SoL 4 kap, 4§

Hälso- och sjukvård utifrån ett palliativt förhållningssätt är 
aktiva stödjande åtgärder som kan inkludera specialiserad vård



Ibland bota, oftast lindra, alltid trösta

och alltid stödja

individen att leva med värdighet 
och med största möjliga välbefinnande.

Sjukvård 2.0 – Hippokrates bevingade ord uppdaterade med 
ett palliativt förhållningssätt!



Just nu pratar alla om omställningen till ”Nära vård” som i 
sig har liknats vid att gå från fabrikslogik till tjänstelogik

”För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 
men först och främst förstå det han förstår.”

Sören Kierkegaard
1813-1855

En vägledande princip i region Jönköping i omställningsarbetet: 
Ta ansvar för mitt steg, ge feedback till steget före och underlätta för steget efter

Socialstyrelsen: Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med 
utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.



Tack för mig!

Hör gärna av er till johan.herlin.ejerhed@stockholm.se
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