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1 Slutsatser och rekommendationer 

Landstinget införde 2013 vårdval inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). I 
samband med detta breddades målgruppsbeskrivningen till nya patientgrupper 
utöver de patienter i palliativt skede som traditionellt vårdats inom ASiH, näm-
ligen patienter med kronisk sjukdom i instabilt skede och sköra äldre. Revis-
ionen har granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) styr den avance-
rade sjukvården i hemmet så att det finns förutsättningar för vård på lika vill-
kor.  
 
Revisionen bedömer att HSN:s styrning och uppföljning av ASiH delvis skapar 
förutsättningar för ASiH-vård på lika villkor. HSN har vidtagit och vidtar åt-
gärder för att säkerställa att rätt målgrupper vårdas inom ASiH.  
 
Granskningen visar att vårdvalet på övergripande nivå har inneburit en ökad 
tillgång till ASiH för de nya grupper som fullmäktige beslutat om, dvs. patien-
ter med kronisk sjukdom i instabilt skede och sköra äldre/multisjuka. Tillgäng-
ligheten avseende väntetider förefaller också för de flesta grupper vara accep-
tabel om än i de flesta fall högre än regelverkets stipulerade 48 timmar. Revis-
ionens sammanställning av ASiH-data visar dock att vissa patientgrupper med 
kroniska sjukdomar förefaller ha lägre tillgång till ASiH och att tillgången va-
rierar över länet.  
 
Revisionen konstaterar att nämnden inte fullt ut följer hur fullmäktiges beslut 
om att utöka vården till nya grupper genomförs. HSN bör stärka sin löpande 
uppföljning av vilka grupper som får tillgång till ASiH samt av tillgängligheten 
avseende väntetider till ASiH i de olika geografiska områdena. 
 
Revisionen bedömer vidare att HSN:s samlade styrning av vården för de pati-
enter som periodvis utgör målgrupp för ASiH behöver stärkas. Regelverket vad 
gäller remittering och återinskrivning bör tydliggöras i syfte att säkerställa att 
vårdövergångar respektive återinskrivning i ASiH fungerar som avsett. Vidare 
förefaller det finnas behov av att säkerställa att den basala hemsjukvården har 
förutsättningar för att erbjuda en vård med tillräcklig kontinuitet och trygghet 
under de perioder då patienterna inte har behov av ASiH.  
 
Givet mängden aktörer inom respektive geografiskt område menar revisionen 
att det inte är tillräckligt att enbart förlita sig på att varje ASiH-vårdgivare ska 
marknadsföra sig mot samtliga remitterande vårdgivare. Det beslutsstöd som 
HSN håller på att utveckla för bland annat geriatriken bör på sikt kunna bidra 
till att stärka remitterande vårdgivares kunskap om andra vårdformer, inklusive 
ASiH. Revisionen menar dock att HSN bör överväga ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att remitterande vårdgivare har kännedom om ASiH som ett alterna-
tiv för patienter med allvarlig kronisk sjukdom och sköra äldre, även i icke 
palliativ fas.  
 
Avslutningsvis bedömer revisionen att HSN bör stärka sin dialog med länets 
kommuner vad gäller såväl tillgång till adekvat hemtjänst som möjliggör ASiH, 
som för att säkerställa att de särskilda boendenas konsultation av ASiH funge-
rar som avsett. 
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Rekommendation 
• HSN bör stärka sin löpande uppföljning av vilka grupper som får till-

gång till ASiH samt av tillgängligheten avseende väntetider till ASiH i 
de olika geografiska områdena. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
I planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS)1 uttrycks att avancerad sjuk-
vård i hemmet (ASiH) är ett förväntat utvecklingsområde i den framtida vård-
strukturen i Stockholm. År 2013 infördes vårdval inom ASiH i Stockholms läns 
landsting (SLL). Ett syfte med införandet av vårdval var att öka valmöjlighet-
erna för patienterna. Svårt sjuka patienter med behov av hög tillgänglighet till 
specialiserade medicinska och omvårdnads insatser ska ges möjlighet till kvali-
ficerad vård i hemmet samt trygghet vid vård i livets slutskede. Ett annat mål 
med ASiH är att avlasta akutsjukhusen. I SLL:s budget 2013 motiverades infö-
randet av vårdvalet med att ett bredare uppdrag för ASiH skulle förbättra vår-
den för patienterna samtidigt som den totala effektiviteten i hälso- och sjukvår-
den skulle öka. 
 
Förstudien identifierade risker för att patienter inom målgrupperna2 inte får 
ASiH på lika villkor och efter behov, liksom en risk för att det finns geogra-
fiska skillnader i tillgång till vård för vissa patientgrupper. Detta exempelvis 
genom att vissa patientgrupper, för vilka det finns ett etablerat samarbete mel-
lan vårdgivare, i högre grad får tillgång till ASiH än andra grupper. Iakttagelser 
i förstudien pekade också på risk för selektion av patienter, då vissa patient-
grupper med omfattande vårdbehov i högre grad tycktes vårdas av vissa vård-
givare än av andra, trots att samtliga vårdgivare har samma uppdrag. 
 
Revisionen lyfte också i förstudien fram risker avseende hanteringen av remis-
ser i det IT-system som vårdgivarna använder för att rapportera tillgängliga 
ASiH-platser. Regelverket vad gäller hur vårdgivare presenterar sin tillgänglig-
het för remittenter föreföll otydligt, exempelvis vad gäller tidsfrister och möj-
lighet att ange platsbrist som skäl för att neka remiss. Det tycktes också råda 
osäkerhet på vilka grunder och hur vårdgivare accepterar remisser, och hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen (HSF) uppgav svårigheter att kontrollera om regel-
verket för remisshantering följs.  
 
Med utgångspunkt i dessa risker har revisionen genomfört en granskning av 
den avancerade sjukvården i hemmet i syfte att ta reda om hälso- och sjuk-
vårdsnämnden (HSN) styr ASiH-vården så att det finns förutsättningar för vård 
på lika villkor.  

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga:  
Styrs och bedrivs ASiH så att förutsättningar för vård på lika villkor skapas? 
 
Delfrågor: 

- Hur säkerställer HSN att ASiH-vården bedrivs med likvärdig tillgång 
mellan olika patientgrupper och geografiska områden? 

- Ger HSN:s styrning och uppföljning av exempelvis remisshanteringen 
förutsättningar för ASiH-vård på lika villkor? 

2.3 Avgränsning 
Granskningen avser hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för planeringen och 
uppföljningen av den avancerade sjukvård i hemmet som bedrivs genom detta 
                                                      
1 Framtidsplanen, tredje steget i genomförandet, Stockholms läns landsting, LS 1409-1068 
2 ASiH-vårdens tre målgrupper utgörs av 1) patienter i palliativ fas, dvs. i livets slutskede; 2) patien-
ter med kronisk sjukdom i instabilt skede; och 3) övriga patienter, exempelvis sköra äldre. 
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vårdval. Vård i hemmet bedrivs även inom husläkarverksamhetens basala hem-
sjukvård, vilket utgör ett eget vårdval med angränsande, men mindre avance-
rade, insatser och lägre krav på kontinuitet än ASiH. Husläkarverksamheten har 
ansvar för den basala hemsjukvården vardagar 8-17 medan motsvarande verk-
samhet kvällar, nätter och helger är upphandlad separat enligt LOU. Utöver 
detta bedrivs vård i kommunal regi på särskilda boenden för äldre, där kommu-
nen har hälso- och sjukvårdsansvaret förutom läkarinsatserna. Kommunen an-
svarar också för omsorgsinsatser i form av hemtjänst. I granskningen berörs 
delvis samverkan, övergångar och gränsdragning mot ovan nämnda uppdrag. 
Granskningen har ett styrningsperspektiv, samt ett patientperspektiv såtillvida 
att den fokuserar på om patienter i målgrupperna får tillgång till vården på lika 
villkor. I rapporten används begreppet patientgrupper. Detta syftar i vissa 
sammanhang på diagnosgrupper avseende patienter med kronisk sjukdom som 
granskningen undersökt närmare. I andra sammanhang syftar det på ASiH:s tre 
målgrupper. 

2.4 Bedömningsgrunder 
Hälso- och sjukvårdslagen: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den med största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.  
 
Landstingets budget 2013 (då vårdval ASiH infördes): Patienter som inte behö-
ver akutsjukvårdens resurser, men fortfarande har stora vårdbehov bör i högre 
utsträckning vårdas i hemmet med stöd av ASiH. Genom ett bredare uppdrag 
för ASiH kan vården förbättras för patienterna samtidigt som den totala effek-
tiviteten i hälso- och sjukvården ökar. Vårdval införs i syfte att trygga tillgäng-
lighet och kontinuitet för de med kronisk sjukdom i instabilt skede, behov av 
palliativ vård samt de mest sköra äldre (multisjuka) så att vård kan erbjudas i 
hemmet i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Landstingets budget 2014: Samarbetet mellan ASiH, basal hemsjukvård, slu-
tenvård och aktiv hälsostyrning med vårdcoacher utvecklas, med utgångspunkt 
i hur ASiH och specialiserad palliativ slutenvård kan komplettera övrig vård 
genom att ta emot fler patienter och nya patientgrupper. 

3 Bakgrund och utveckling inom ASiH 

Avancerad sjukvård i hemmet har, under olika former, utförts i Sverige sedan 
1970-talet. Vårdformen introducerades i syfte att cancerpatienter i sent pallia-
tivt3 skede skulle få tillbringa sin sista tid i hemmet. Generellt sett har utveckl-
ingen alltsedan ädelreformen på 1990-talet inneburit att allt fler människor 
vårdas i hemmet och att en förskjutning har skett av vården från sjukhusvård 
till att alltmer kvalificerad vård utförs i hemmet. 
 
I samband med införandet av vårdval inom ASiH 2013 breddades målgrupps-
beskrivningen till nya patientgrupper utöver de patienter i palliativt skede som 
traditionellt vårdats inom ASiH. Nu ska även patienter med kronisk sjukdom i 
instabilt skede och övriga patientgrupper, exempelvis sköra äldre, kunna vårdas 
inom ASiH. Vårdvalet har även inneburit att vårdgivare inom ASiH idag har ett 

                                                      
3 Palliativ vård är enligt Socialstyrelsen hälso- och sjukvård som syftar till att lindra lidande och 
främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 
beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstå-
ende. 
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medicinskt helhetsansvar för att tillgodose patientens vårdbehov, samt att de 
uppgifter som innebar att enskilda avgränsade vårdinsatser utfördes inom upp-
draget har begränsats. 
 
Före 2013 fanns en upphandlad ASiH-leverantör i vart och ett av 14 geogra-
fiskt avgränsade områden. I samband med vårdvalets införande minskades 
antalet geografiska områden till åtta. I vart och ett av dessa områden råder fri 
etableringsrätt för de vårdgivare som uppfyller kraven enligt förfrågningsun-
derlaget4. I bilaga 1 återfinns en bild över ASiH-områdena och de vårdgivare 
som var etablerade i respektive område vid granskningens genomförande.  
 
Mellan 2012 och 2014 ökade antalet inskrivna patienter i ASiH med 51 procent 
(från 3 300 till 5 000 patienter). Under samma period ökade antalet vårddygn 
per patient med 34 procent (från 81 till 108 vårddygn per inskriven patient).  
Kostnaderna för vården ökade under samma period med 55 procent (från 484 
mnkr till 752 mnkr)5. Denna kostnadsökning har föranlett HSN att 2014 och 
2015 genomföra utvärderingar av ASiH med fokus på hur väl inskrivna patien-
ter och utförd vård svarar mot uppdragsbeskrivningen, samt hur väl ersätt-
ningsnivån svarar mot utförd prestation.  
 
Enligt förfrågningsunderlaget för 2015 är de övergripande effektmålen för 
ASIH att minska inflödet av patienter till akutsjukhusen och att öka utflödet av 
patienter från desamma. Enligt en utvärdering 2015, uppnår ASiH målet att 
minska inflödet till akutsjukhus, men inte målet att påskynda utflödet från akut-
sjukhus. Enligt utvärderingen avviker också ASiH-insatserna från intentionen 
att denna vårdform ska vara ett alternativ till slutenvård. Detta då besöksfre-
kvensen till patienterna är låg under majoriteten av tiden patienten är inskriven, 
och insatserna domineras av basal vård och omsorg snarare än avancerad sjuk-
vård. I utvärderingen framkommer också att ASiH-vårdgivarna i viss mån 
kompenserar för det de uppfattar som låg tillgänglighet och kontinuitet inom 
lägre vårdnivåer, vilket får till följd att de skriver in patienter med för basala 
behov samt behåller patienter inskrivna inom ASiH under en längre tid än vad 
behovet egentligen kräver. Utvärderingen lyfter fram den stora skillnaden i 
ersättning mellan basal hemsjukvård och ASiH som en bidragande orsak till 
denna begränsade styrning mot lägre vårdnivåer. Slutligen är ersättningen till 
ASiH-vårdgivarna enligt utvärderingen hög i förhållande till den vård som 
levereras. HSN beslutade den 3 november 2015 om sänkt dygnsersättning inom 
ASiH med 15 procent från januari 2016. 
 
De utvärderingar och uppföljningar6 som revisionen tagit del av liksom mer-
parten av revisionens intervjuer, pekar mot att ASiH-vården inom SLL i hu-
vudsak är av god kvalitet. Detta gäller såväl kvalitetsindikatorer som patient- 
och närståendeupplevd kvalitet.  
 

                                                      
4 Förfrågningsunderlag är enligt lagen om valfrihetssystem sådant underlag för ansökan 
om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller. I SLL:s fall 
innehåller det såväl uppdragsbeskrivning som standardavtal för den aktuella verksamheten. 
5 Utvärdering av avancerad sjukvård i hemmet inom SLL, Health Navigator, 2015. 
6Utvärdering av avancerad sjukvård i hemmet inom SLL, Health Navigator, 2015, Avancerad sjuk-
vård i hemmet (ASIH), Resultat från patient- och närståendeenkät, HSF, 2010.  
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4 HSN:s styrning mot likvärdig tillgång till 
ASiH för olika patientgrupper 

4.1 Syfte och målgrupp för ASiH 
Enligt förfrågningsunderlaget utgör ASiH ett komplement eller alternativ till 
slutenvård och ska erbjudas patienter med komplexa behov7, med behov av 
snabba bedömningar eller behov av insatser med hög tillgänglighet och särskild 
kompetens för att kunna vårdas i hemmet. Kort beskrivet utgörs målgrupperna 
av följande patienter som uppfyller ovan nämnda behovskrav: 

1. Patienter med begränsad återstående livstid (i palliativt skede) 
2. Patienter med allvarlig kronisk sjukdom8 
3. Övriga patienter, exempelvis sköra äldre 

Målgruppsdefinitionen innebär att vården ska vara behovsstyrd och inte av-
gränsad till specifik diagnosgrupp eller endast patienter i palliativt skede.  
 
Patienter med tumörsjukdom (cancer) utgör den största patientgruppen inom 
ASiH i SLL och merparten av dessa utgörs av patienter i palliativt skede (se 
bild nedan, källa: Health Navigator, 2015) 
 
Bild 1: Fördelning av patienter som vårdades inom ASiH i SLL 2014 

 
 
Andra vanliga patientgrupper är äldre, multisjuka personer med behov av hög 
tillgänglighet dygnet runt och som ofta har en historik av många akutinlägg-
ningar samt patienter med kronisk sjukdom såsom hjärtsvikt, njursvikt, KOL9 
och ALS10 där behovet är så komplext att det inte kan fyllas av den basala 
hemsjukvården. Inom ASiH vårdas även personer med nutritions- eller infekt-
ionsproblematik, där det kan finnas behov av intravenösa infusioner eller -
injektioner. Uppdraget innefattar även blodtransfusioner i hemmet på uppdrag 
av husläkare som då har det medicinska ansvaret för patienten. 
  

                                                      
7 Med komplex avses enligt förfrågningsunderlaget en kombination av svåra symtom såsom 
smärta, illamående, andnöd eller oro som behandlas med omfattande medicinska och omvårdande 
insatser.  
8 Tanken är att dessa patienter med kronisk sjukdom i ej palliativt skede ska kunna få hjälp inom 
ASiH under perioder av försämring. Detta som alternativ till att vårdas på akutsjukhus. Under mer 
stabila perioder är det meningen att patienterna ska skrivas ut ur ASiH och istället vårdas inom 
exempelvis basal hemsjukvård eller specialiserad öppenvård. 
9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom. 
10 Amyotrofisk lateral skleros, en förlamningssjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan och 
ryggmärgen som styr musklerna bryts ned 
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4.2 Tillgång till ASiH för olika patientgrupper och inom olika  
geografiska områden 

De flesta remitterande vårdgivare uppger att den generella tillgången till ASiH-
platser är relativt god, oavsett patientgrupp eller geografiskt område. Undanta-
get är sommaren och vissa helger då längre köer kan uppstå, bland annat till 
följd av ett högre remissflöde från sjukhusen11. Väntetiderna uppges normalt 
variera mellan ett par dagar, för en patient med stora akuta behov, till en till två 
veckor för de flesta övriga patienter12. Tiden från remittering till vård inom 
ASiH kan dock enligt uppgift vara så lång som fyra veckor för vissa patient-
grupper. Detta ska jämföras med kravet i förfrågningsunderlaget som anger att 
vårdgivare ska kunna ta emot patient inom 48 timmar. Väntetiderna beror inte 
enbart på ASiH-vårdgivarnas tillgänglighet utan påverkas också av faktorer 
som att hjälpmedel måste finnas på plats och hur skyndsamt kommunens bi-
ståndsbedömning kan ske. Patienter i sent palliativt skede, som har en önskan 
om att få dö hemma, får enligt intervjuade i stort sett alltid plats inom ASiH 
omgående. 
 
De flesta intervjuade menar att tiden från remiss till inskrivning avseende vissa 
patientgrupper kan skilja sig mellan vårdgivare. Vissa ASiH-vårdgivare med-
ger att de ibland har en mindre snabb process kring patienter som bor långt 
ifrån vårdgivarens lokaler eller patienter inom diagnosgrupper som vårdgivaren 
har mindre vana vid att vårda.  
 
Av samtliga patienter som vårdades inom ASiH 2014 var 80 procent i palliativt 
skede13. Andelen icke-palliativa patienter med ”skörhet” eller kronisk sjukdom 
utgjorde sex respektive tre procent av de vårdade patienterna inom ASiH år 
2014. Enligt revisionens genomgång av antalet inskrivna patienter åren 2013 
till 201514 har vissa grupper med kronisk sjukdom15 ökat inom ASiH, såväl till 
antal som till andel av totala antalet patienter.  
 
Intervjuer visar också att det fortfarande är mer naturligt för vårdgivare att re-
mittera palliativa patienter till ASiH än icke-palliativa patienter med kronisk 
sjukdom respektive sköra äldre/multisjuka patienter. För vissa ASiH-
vårdgivare med en tradition av palliativ cancervård är det också mer naturligt 
att ta emot denna patientgrupp.  
 
Av de patientgrupper med kronisk sjukdom som revisionen granskat närmare 
förefaller tillgängligheten till ASiH för hjärtsviktspatienterna skilja sig från 
övriga grupper. Enligt vissa intervjuade är det köer till ASiH för denna patient-
grupp året runt i norrort och skillnader har också noterats i tillgänglighet i nor-
rort jämfört med i innerstaden. De data revisionen sammanställt vad gäller 
dessa patienter, pekar i en liknande riktning. Andelen hjärtsviktspatienter som 
vårdades inom ASiH 2014 var i genomsnitt tre procent i norrort medan motsva-
rande siffra för innerstaden var fyra procent och för söderort sju procent. Mel-

                                                      
11 Enligt intervjuade ökar remitteringen vid tidpunkter då sjukhusen har ont om perso-
nal/vårdplatser. 
12 Uppskattningen är mycket ungefärlig och olika vårdgivare förefaller uppskatta väntetiden på olika 
sätt, varför det är svårt att ge en exakt uppgift. 
13 Utvärdering av avancerad sjukvård i hemmet inom SLL, Health Navigator, juni 2015. Klassifice-
ringen av palliativ patient i detta sammanhang följer förfrågningsunderlagets definition vad gäller 
förväntad livslängd på tre månader eller mindre. Det innebär att det inom resterande 20 procent av 
patienterna finns palliativa patienter, men med en förväntad livslängd som överstiger tre månader. 
14 Data omfattade antal inskrivna patienter till och med maj månad 2015. 
15 De utvalda grupperna utgjordes av njursvikt, hjärtsvikt, KOL, ALS och patienter inom hematolog-
in (patienter med blodsjukdom). Hematologpatienter utgörs i denna granskning av patienter med 
diagnoser i följande avsnitt av Socialstyrelsens klassifikationer ICD-10-SE: C81-96, D60-D77. 
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lan enskilda ASiH-områden varierar andelen hjärtsviktspatienter från noll16 till 
sju procent. För KOL-patienter noterar revisionen en liknande skillnad mellan 
norrort och söderort, om än mindre (tre procent i norrort och fem procent i sö-
derort). För patienter inom hematologin är förhållandet det omvända, denna 
patientgrupp utgör en större andel i norrort jämfört med i söderort. Remitte-
rande vårdgivare inom hematologin uppger att man traditionellt haft mer stöd 
av ASiH i norrort och först de senaste två åren börjat samarbeta mer med ASiH 
i söderort.  
 
En anledning till ovan nämnda skillnader uppges vara ovana såväl vid att remit-
tera som att ta emot dessa patientgrupper inom ASiH. Vissa remitterande klini-
ker förefaller också sakna information om regelverken och målgrupperna för 
ASiH-uppdraget, vilket får till följd att de främst remitterar palliativa patienter 
till denna vårdform (se vidare avsnitt 4.7). 
 
Av de patientgrupper som revisionen har undersökt skiljer gruppen ALS-
patienter ut sig. Jämfört med antalet årligen diagnosticerade och avlidna i länet 
med denna diagnos vårdas en förhållandevis stor andel i ASiH i jämförelse med 
andra grupper, cancer inkluderat. I intervjuer uppges att detta är en patient-
grupp med stora vård- och omsorgsbehov, ibland under många år, vilket inne-
bär att de i viss mån samlas inom ASiH. Intervjuade framhåller att möjligheten 
att få tillgång till ASiH har förbättrat vården för dessa patienter.  
 
Flera intervjuade menar att det är lättare att få en remiss accepterad av ASiH-
vårdgivare om patienten har en tydlig (kronisk) huvuddiagnos, snarare än en 
diffus sjukdomsbild med ett flertal diagnoser. I ett antal intervjuer nämns mul-
tisjuka eller sköra äldre som en grupp som i högre utsträckning skulle kunna 
vårdas inom ASiH. Detta i synnerhet som de far extra illa av att åka in och ut 
på sjukhus vid försämringar. Vissa intervjuade upplever dock att förfrågnings-
underlaget är svårt att tolka vad gäller dessa patienter, exempelvis vad gäller 
patienter som tidigare hade sin vård via så kallade äldreteam. I vissa fall uppges 
att ASiH-vårdgivare accepterar remisser där det avancerade sjukvårdsbehovet 
inte är så framträdande. Detta i syfte att uppfylla äldre patienters behov av 
trygghet och kontinuitet i vården. Intervjuade menar samtidigt att det finns risk 
att andra multisjuka och sköra äldre nekas vård inom ASiH på grund av att 
deras behov av basal vård och omsorg är så stort att det överskuggar deras be-
hov av avancerad sjukvård. En annan anledning till att denna grupp inte vårdas 
inom ASiH i så stor utsträckning kan vara att det är svårt att skapa en trygg 
sjukvård i hemmet med god kontinuitet om antalet övriga aktörer i hemmet, 
såsom hemtjänst och personliga assistenter, blir för många. I dessa fall kan vård 
inom exempelvis geriatriken då vara ett alternativ. 
 
Revisionen har också jämfört det totala antalet patienter som vårdas inom 
ASiH med invånarantalet i de olika geografiska områdena. Denna jämförelse 
visar att andelen som vårdas inom ASiH är relativt jämn över länet. I Norrtälje 
vårdas dock en betydligt högre andel av befolkningen inom ASiH. En delför-
klaring till detta utgörs sannolikt av att medelåldern i kommunen är väsentligt 
högre än i övriga länet. 

                                                      
16 Inom ASiH-område två vårdades inga hjärtsviktspatienter år 2014. Detta är dock ett litet geogra-
fiskt område med få patienter. I området med näst lägst andel hjärtsviktspatienter uppgick denna till 
en procent. 
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4.3 Tillgång till ASiH beroende på boendeform 
Äldre som bor permanent i särskilt boende för äldre (säbo17) faller i dagsläget 
utanför möjligheten att få ASiH. Detta har blivit följden av den skatteväxling 
som gjordes i samband med ädelreformen18, en reform genom vilken kommu-
nerna fick ansvar för sjukvården i särskilt boende. Enligt intervjuade är boende 
på säbo föremål för fler oplanerade sjukhusinläggningar jämfört med patienter 
som vårdas inom ASiH. Det finns möjlighet för ASiH-vårdgivare att på upp-
drag av ett särskilt boende genomföra konsultationsinsatser, t.ex. för att lära ut 
hur man sätter dropp eller liknande. Ett flertal intervjuade har lyft fram att 
denna konsultationsverksamhet inte fungerar som avsett. Dels uppges att läkar-
na i dessa boenden i liten utsträckning efterfrågar stöd från ASiH, dels att låg 
bemanning liksom låg kompetens i säbo gör det svårt att genomföra sådana 
konsultationsuppdrag. Motsvarande begränsning av möjligheten att få ASiH 
gäller enligt uppgift för personer som på grund av funktionsnedsättning bor i 
gruppboenden.  
 
I 2016 års förfrågningsunderlag har regelverket avseende patienter i särskilt 
boende delvis ändrats. För patienter med biståndsbeslut om korttids-
vård/växelvård (tillfällig vistelse på säbo i syfte att avlasta anhörig) framgår att 
ASiH ska ha det medicinska ansvaret för patienten även under vistelsen på det 
särskilda boendet. I 2016 års förfrågningsunderlag har även konsultations-
/handledaruppdraget förtydligats, bland specificeras att detta även omfattar 
säbo. 
 
Flera intervjuade uppger också att möjligheten att få tillgång till ASiH skiljer 
sig beroende på vilken kommun en patient bor i, och vilken policy kring bi-
ståndsbedömning den aktuella kommunen har. Då ASiH i många fall förutsät-
ter att patientens basala omvårdnadsbehov är omhändertagna av kommunen 
genom hemtjänst eller personlig assistent gör detta att patienter som bor i 
kommuner med mindre generös biståndsbedömning inte kan komma ifråga för 
ASiH. Intervjuade menar också att kvaliteten hos olika leverantörer av hem-
tjänst påverkar möjligheten att kunna tillhandahålla ASiH. En sämre funge-
rande hemtjänst kan innebära att de grundläggande omsorgsbehov som är en 
förutsättning för att få ASiH inte är tillgodosedda 

4.4 Tolkning av vårduppdrag 
Vårdgivare inom ASiH kan inom uppdraget utföra blodtransfusioner på remiss 
från husläkare, utan ta över helhetsansvaret för patienten. Patientansvaret ligger 
i detta fall kvar på remitterande husläkare. Remittering i syfte att enbart utföra 
blodtransfusion kan enligt regelverket dock inte ske från specialistvården. Pati-
enten måste vid remittering från specialistvården i övrigt också uppfylla mål-
gruppsbeskrivningen för ASiH och ASiH ska då ta över helhetsansvaret för 
patienten.  
 
Intervjuade vårdgivare inom specialistvården menar att exempelvis hematolo-
gipatienter som är i behov av regelbundna blodtransfusioner behöver en bibe-
hållen kontakt med specialistvården för tolkning av provsvar och beslut om 
                                                      
17 Särskilt boende är ett boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse 
tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. 
Källa: Socialstyrelsens termbank 2015-09-28. 
18 Ädelreformen som genomfördes 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långva-
rig service, vård och omsorg för äldre och funktionshindrade och därmed tog över visst ansvar som 
tidigare legat på landstingen såsom exempelvis långvård och gruppboenden. Kommunerna fick 
därmed avseende ovan nämnda grupper ett ansvar för hälso- och sjukvård som utförs av sjukskö-
terska, sjukgymnast och arbetsterapeut, dock ej läkare.  
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behandling. Dessa kontakter kan upprätthållas vid remittering till ASiH från 
specialistvården, men vid remittering från husläkare kommer detta ansvar i 
första hand ligga på husläkaren som saknar specialistkunskapen. Remitterande 
vårdgivare menar att ASiH-vårdgivare sinsemellan gör skilda bedömningar om 
remisser från specialistvården avseende denna patientgrupp accepteras för ett 
helhetsansvar inom ASiH, eller om remittering måste ske via husläkare.  
 
Vad gäller insatser kring intravenös antibiotikabehandling framgår av HSF:s 
vägledning från 2013 att sådan behandling som understiger 30 min per tillfälle 
bör tas om hand av den basala hemsjukvården om patientens tillstånd är stabilt 
och av ASiH om patientens hälsotillstånd i övrigt uppfyller ASiH-kriterierna. 
Om motsvarande behandling överstiger 30 minuter ska patienten i princip alltid 
tas om hand inom ASiH. Det förefaller dock som att vårdgivare inom ASiH gör 
skilda tolkningar av regelverket där vissa vårdgivare accepterar ett helhetsan-
svar, under längre eller kortare period, för patienter som behöver regelbundna 
intravenösa antibiotikainjektioner/-infusioner understigande 30 minuter per 
gång medan andra vårdgivare i högre grad tenderar att neka samma typ av re-
misser.  
 
Enligt remitterande vårdgivare finns det också skillnader mellan vårdgivare vad 
gäller vilka insatser man är beredd att genomföra inom ASiH respektive den 
basala hemsjukvården. Det uppges dessutom finnas skillnader vad gäller vilka 
krav ASiH-vårdgivarna ställer på specialistsjukvården för att ta emot en pati-
ent. Det kan enligt intervjuade gälla exempelvis krav på central port (subkutan 
venport) eller utbildning avseende viss medicinsk utrustning. Detta är något 
som dels riskerar att skapa osäkerhet kring själva vården, dels kan göra att vissa 
patienter blir kvar längre på sjukhus. 

4.5 HSN:s styrning mot jämlik vård och likvärdig geografisk tillgång  
Utöver målgruppsformuleringen i förfrågningsunderlaget, som följer fullmäkti-
ges beslut om att utöka ASiH-vården till nya grupper, har HSN inte ytterligare 
specificerat vilka patientgrupper som lämpligen bör bli föremål för ASiH. Mål-
grupperna är dock formulerade på ett sådant sätt att de är inkluderande, d.v.s. 
inga patientgrupper utesluts, förutsatt att de har avancerade sjukvårdsbehov. 
 
HSN följer inte upp i vilken utsträckning fullmäktiges intentioner vad gäller 
breddande till nya grupper uppfylls. I exempelvis verksamhetsrapporter redovi-
sas nyckeltal för ASiH-vården som helhet, uppgifter såsom antal patienter, 
antal genomsnittliga vårddagar och vårdepisoder, totala kostnader etc. Det 
finns dock ingen information per patientgrupp, varken per ASiH-målgrupp eller 
diagnosgrupp. Den information om patientgrupper som tagits fram är inom 
ramen för specifika utvärderingar, vilka i huvudsak syftat till att analysera, och 
hitta sätt att minska, kostnaderna för denna vård.  
 
Vad gäller att säkerställa likvärdig geografisk tillgång till ASiH sker HSN:s 
styrning genom införande av vårdval inom geografiskt avgränsade områden. En 
patient har rätt att välja bland de vårdgivare som är etablerade i det område 
patienten tillhör. Områdena har enligt HSF definierats så att det ska gå att nå 
patient (utom de som saknar broförbindelse) inom 30 minuter. Tillgången på 
ASiH-platser ska lösa sig genom att marknadens aktörer etablerar sig i de om-
råden där patientunderlag finns. Vid tidpunkten för granskningen varierade 
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antalet leverantörer av ASiH från två (ytterstadsområdena Södertälje och Norr-
tälje19) till åtta (innerstaden). 

4.6 HSN:s styrning och uppföljning av remitteringen 
HSN har inget sätt att följa tillgängligheten, i form av faktiska väntetider, för 
ASiH. Det går dock att följa de egenrapporterade (förväntade/uppskattade) 
väntetider som vårdgivarna angett i beläggningsportalen BelPort20. Dessa tider 
anges i antal dagar i ett intervall mellan ”noll” och ”fem dagar eller fler”, vilket 
även gör det svårt att följa dessa egenuppskattade väntetider. Flera intervjuade 
menar att de angivna väntetiderna inte alltid är tillförlitliga. Förvaltningen gör 
inte några egna uppföljningar eller analyser av de egenrapporterade tiderna, 
vare sig för ASiH-vården som helhet eller uppdelat per geografiskt område. 
 
Utöver vårdgivarnas ovan nämnda egenrapporterade väntetider har HSN ingen 
möjlighet att löpande följa upp remissflödena eller hur prioritering sker mellan 
olika grupper i remissbedömningen. Det skulle enligt HSF kräva omfattande 
resurser i form av medicinska revisioner. Förvaltningen uppfattar dessutom att 
detta är en medicinsk bedömning som är överlämnad till vårdgivarna och att 
det inte är förvaltningens roll att göra uppföljning på denna detaljnivå.  
 
För att tydligare styra mot att rätt patientgrupper får tillgång till ASiH har mål-
gruppsformuleringen i 2016 års förfrågningsunderlag skärpts21. Den nya for-
muleringen betonar att icke-palliativa patientgrupper ska behandlas under kor-
tare period(er) och att patienter för att komma ifråga för ASiH ska ha behov av 
behandling och symtomkontroll som kräver flertalet medicinska och omvård-
nadsmässiga ställningstaganden dygnet runt. 
 
På HSF pågår ett arbete med att ta fram beslutsstöd som ska tydliggöras vilka 
patienter som utgör målgrupp för geriatriken. Verktyget är under pilotinförande 
inom geriatriken men tros, i utvecklad form, också kunna användas för att för-
tydliga vilka patienter som är aktuella för ASiH respektive andra angränsande 
vårdformer. Det är dock oklart när detta beslutsstöd kan bli aktuellt för ASiH-
vården. 
 
Enligt regelverket för remittering ska ASiH-vårdgivare svara på remiss inom 
fyra timmar och kunna ta emot patient inom 48 timmar från att remiss accepte-
rats. Intervjuade menar att det varierar i vilken utsträckning vårdgivarna lever 
upp till dessa tidsgränser. Det finns inga viten/sanktioner för vårdgivare som 
inte följer förfrågningsunderlagets krav avseende tidsfrister. HSF förklarar 
detta med att det skulle kunna äventyra patientsäkerheten om man tvingade 
vårdgivare att ta emot trots ”platsbrist”. 
 
Under perioder då kötiderna till ASiH är längre är det inte ovanligt att remitte-
rande vårdgivare skickar remisser till flera ASiH-vårdgivare, något som inte är 
tillåtet enligt regelverket och innebär merarbete såväl på remitterings- som på 
mottagarsidan. Det varierar också i vilken utsträckning det är patientens val 
som styr vart remissen ställs. Faktorer såsom kötid, hur vårdpersonalen upple-
ver ASiH-verksamhetens kvalitet eller dess benägenhet att acceptera remisser, 
påverkar i stor utsträckning.  

                                                      
19 I detta område har dock en ny leverantör etablerat sig under hösten 2015. 
20 BelPort är ett IT-stöd som bland annat används för att visualisera ASiH-vårdgivarnas belägg-
ningssituation. 
21 Ärendet behandlades i programberedningen för vårdval den 15 oktober 2015 och beslut i HSN 
väntas senare under hösten 2015. 
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Enligt aktuellt regelverk har ASiH-vårdgivaren möjlighet att behålla patienten 
inskriven i ASiH i 72 timmar vid tillfälliga planerade insatser inom slutenvår-
den. En regel som syftar till att minska administration och tillsäkra att patienten 
kan tas tillbaka i ASiH. Vid oplanerad slutenvård och vård över längre tid krävs 
nytt ställningstagande (dvs. ny remiss) för att patienten ska kunna bli föremål 
för ASiH. Intervjuade uppger att detta förfarande innebär onödigt krångel och 
riskerar att leda till förseningar i överföring av patient. 

4.7 Kunskap om regelverket och samverkan mellan vårdgivarna 
Enligt förfrågningsunderlaget ansvarar vårdgivaren för att informera om sin 
verksamhet till invånare, patienter, samverkansparter och andra intressenter. 
Beställaren ansvarar för att den information som enligt förfrågningsunderlaget 
ska finnas tillgänglig på Vårdgivarguiden är uppdaterad och aktuell. 
 
Granskningen visar att kunskaperna om ASiH och reglerna kring remittering 
varierar avsevärt bland remitterande vårdgivare. Hos specialistavdelningar för 
patienter med hjärtsvikt, njursvikt, KOL och neurologiska sjukdomar förefaller 
remitterande läkare ha betydligt mindre kunskap/information om ASiH än mot-
svarande avdelningar inom cancer- och hematologivården. Men även inom 
exempelvis hematologin uppvisar remitterande vårdgivare osäkerhet vad gäller 
exempelvis vilka krav som ASiH-vården har rätt att ställa på remitterande spe-
cialistvård. Flera av de intervjuade remitterande vårdgivarna vet inte var de 
hittar regelverken för ASiH och har bara en vag idé om vilken information som 
finns på vårdgivarguiden respektive i beläggningsportalen BelPort. Vid inter-
vjuer har revisionen också uppfattat att vissa vårdgivare uppger kriterier för att 
patienten ska kunna bli aktuell för ASiH vilka inte finns uttrycka i förfråg-
ningsunderlaget. Som nämnts ovan arbetar HSF med att utveckla beslutsstöd 
vilka ska tydliggöra vilken vårdform som ska väljas beroende på behoven hos 
aktuell patient. 
 
Den lägre kunskapsnivån hos vissa vårdgivare förefaller delvis bero på att vissa 
av dessa verksamheter inte remitterar patienter lika frekvent till ASiH, samt en 
hög rotation av läkare som gör det svårt att hinna sätta sig in i regelverken för 
remittering. På flera av de vårdavdelningar där revisionen genomfört intervjuer 
finns en sjuksköterska eller undersköterska som samordnar vårdplaneringen vid 
utskrivning och blir en nyckelperson vad gäller kunskap om olika alternativa 
vårdformer, inklusive ASiH. 
 
Systemet med ett flertal vårdgivare i varje ASiH-område har enligt intervjuade 
inneburit betydligt fler aktörer för respektive remitterande vårdgivare att för-
hålla sig till. Detta innebär en utmaning vad gäller kommunikation och sam-
verkan mellan remittenter och mottagande vårdgivare. HSF tog i samband med 
införandet av vårdval fram en informationsbroschyr om ASiH. En uppdaterad 
lista över befintliga vårdgivare i respektive ASiH-område finns publicerad på 
vårdgivarguiden. I övrigt förlitar sig HSF på att respektive vårdgivare själv 
marknadsför sig mot relevanta remitterande vårdgivare inom framför allt speci-
alistsjukvården. HSF genomför inga kommunikationsinsatser eller uppföljning 
gentemot remitterande vårdgivare i syfte att säkerställa att dessa har adekvat 
kunskap om ASiH. 
 
Revisionen har inom ramen för denna granskning fått kännedom om flera ini-
tiativ från vårdgivare vilka syftar till förbättrad samverkan mellan framför allt 
specialistvården och ASiH, men även mellan husläkare och ASiH. Det gäller 
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exempelvis gemensamma telemedicinska ronder för hjärtsviktspatienter, prak-
tik för ASiH-personal inom specialistvården och dialogmöten för att förbättra 
vårdövergångarna för cancer- och hematologipatienter. Mångfalden av aktörer 
gör det dock utmanande att upparbeta denna typ av samarbeten mellan samtliga 
berörda vårdgivare. 

4.8 Bedömning 
Revisionen bedömer att HSN:s styrning och uppföljning delvis skapar förut-
sättningar för ASiH-vård på lika villkor. HSN har vidtagit och vidtar kontinuer-
ligt åtgärder för att säkerställa att rätt målgrupper vårdas inom ASiH. Dessa 
åtgärder förefaller dock främst syfta till att få en bättre kostnadskontroll.  
 
Vårdvalet förefaller på övergripande nivå ha inneburit en ökad tillgång till 
ASiH för de nya grupper som fullmäktige beslutat om, dvs. patienter med kro-
nisk sjukdom i instabilt skede och sköra äldre (multisjuka).  
 
Granskningen visar på en variation över länet vad gäller i vilken utsträckning 
olika patientgrupper med kronisk sjukdom vårdas i ASiH. Revisionen bedömer 
därför att det finns en osäkerhet om vissa patientgrupper, såsom exempelvis 
patienter med hjärtsvikt och KOL, får tillgång till ASiH i den utsträckning som 
skulle kunna vara motiverat. Revisionen konstaterar också att nämnden inte 
fullt ut kan följa hur fullmäktiges beslut om att utöka vården till nya grupper 
genomförs. HSN följer inte heller de faktiska väntetiderna till ASiH. Revision-
en bedömer därför att HSN bör stärka sin löpande uppföljning av vilka grupper 
som får tillgång till ASiH samt tillgängligheten avseende väntetider till ASiH i 
de olika geografiska områdena. 
 
Patienter som bor permanent i särskilt boende kan inte kan få tillgång till ASiH 
annat än via konsultativt stöd och handledning till boendets personal. Skillna-
der i kommunernas biståndsbedömning förefaller också påverka tillgången till 
ASiH. Revisionen menar därför att HSN bör stärka sin dialog med länets 
kommuner vad gäller såväl tillgång till adekvat hemtjänst som möjliggör ASiH, 
som för att säkerställa att de särskilda boendenas konsultation av ASiH funge-
rar som avsett. 
 
Givet mängden aktörer inom respektive geografiskt område menar revisionen 
att det inte är tillräckligt att enbart förlita sig på att varje ASiH-vårdgivare ska 
marknadsföra sig mot samtliga remitterande vårdgivare. Det beslutsstöd som 
HSF håller på att utveckla för tydliggörande av vilka patienter som utgör mål-
grupp för geriatriken bör på sikt även kunna utvecklas för att stärka remitte-
rande vårdgivares kunskap om andra alternativa vårdformer, inklusive ASiH. 
Revisionen menar dock att HSN bör överväga ytterligare åtgärder för att säker-
ställa att remitterande vårdgivare har kännedom om ASiH som ett alternativ för 
patienter med allvarlig kronisk sjukdom och sköra äldre, även i icke palliativ 
fas.  

5 Övergångar och samverkan mellan avance-
rad och basal hemsjukvård 

5.1 ASiH:s respektive den basala hemsjukvårdens uppdrag  
Basal hemsjukvård (BHS) definieras av HSN som hälso- och sjukvård som ges 
i patientens hem och som inte kräver specialiserad palliativ vård, ASiH eller 
täcks av annan huvudmans ansvar. BHS utgör en del av husläkaruppdraget. 
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Enligt förfrågningsunderlaget ska BHS ges till patient som på grund av medi-
cinska skäl eller funktionshinder har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmet som beräknas kvarstå minst 14 dagar. Patienten ska ha behov av minst 
två insatser per månad. 
 
I jämförelse med BHS har ASiH ett mer långtgående uppdrag. Inom ASiH har 
vårdgivaren ett helhetsansvar för inskrivna patienters vård dygnet runt. Inom 
BHS har husläkarmottagningens distriktssköterska ett samordnings- och in-
formationsansvar i relation till de andra vårdgivare som ansvarar för vården 
utanför kontorstid22. Vidare ska patient inom ASiH ha en namngiven vårdkon-
takt medan patient inom BHS ska ges information om telefonnummer där di-
rektkontakt med hälso- och sjukvårdspersonal är möjlig oavsett tid på dygnet. I 
ASiH:s uppdrag ingår att ta psykosociala hänsyn23, samt att ha ett framförhål-
lande arbetssätt för att minska risk för försämring vid kronisk sjukdom. Några 
motsvarande uppdrag finns inte specificerade avseende patienter inom BHS. 
Ersättningsmodellerna skiljer sig också åt.  

5.2 Samverkan mellan ASiH och basal hemsjukvård 
Som nuvarande ASiH-uppdrag är formulerat är tanken att icke-palliativa pati-
enter med kronisk sjukdom och sköra äldre vid perioder av försämring/mer 
kritiskt läge, ska kunna tas om hand inom ASiH istället för att åka in till akut-
sjukhus. Enligt förfrågningsunderlaget för ASiH ska vårdgivaren kontinuerligt 
utvärdera patientens behov av denna vårdnivå och snarast planera för utskriv-
ning när patienten inte har behov av det multiprofessionella teamets insatser. 
ASiH ska i princip enbart vara aktuellt i de skeden där patienten har behov av 
avancerad sjukvård och hög kontinuitet. HSF:s föreslagna målgruppsformule-
ring för 2016 stärker också denna inriktning ytterligare. Under perioder när 
patienten är mer stabil ska han/hon istället vårdas inom exempelvis basal hem-
sjukvård eller genom kontakt med den specialiserade öppenvården. 
 
Enligt många intervjuade, såväl bland remittenter som bland ASiH-vårdgivare, 
utgör denna bild en förenkling av vilka behov dessa ofta svårt sjuka patienter 
har. Försämringar för dessa patientgrupper kan komma relativt snabbt, vilket 
ofta innebär att patienten åker in akut till sjukhus om han/hon vid tillfället inte 
är inskriven i ASiH. Det förefaller också finnas ett glapp när en patient skrivits 
ut från ASiH till BHS och sedan blir försämrad. Enligt regelverket krävs då en 
ny remiss av husläkare till ASiH, något som riskerar att försämra tillgänglig-
heten och kontinuiteten för patienten, då husläkare inte finns tillgänglig för att 
skriva remiss på kvällar och helger. Enligt nuvarande förfrågningsunderlag ska 
ASiH-vårdgivaren vid utskrivning upprätta en krisplan tillsammans med patient 
och övertagande vårdgivare för de patienter med förväntat återkommande in-
stabila perioder där bedömningen är att patienten kan komma behöva återanslu-
tas till ASiH. Intervjuade gör dock skilda tolkningar av denna krisplan och 
vissa menar att denna inte säkerställer att patienten vid behov återinskrivs i 
ASiH som avsett. I förfrågningsunderlaget för 2016 har istället en skyldighet 
fastställts för vårdgivarna att i samband med utskrivning från ASiH upprätta en 
återanslutningsplan för ovan nämnda patientgrupper.  
 

                                                      
22 Inom BHS är tre olika vårdgivare involverade beroende på tidpunkt och behov. Vardagar kl 8-17 
ansvarar husläkarmottagningen. Kvällar, nätter och helger ansvarar annan upphandlad vårdgivare. 
Läkarinsatser kvällar, nätter och helger ansvarar upphandlad jourläkarbil för.  
23 Enligt förfrågningsunderlaget ska vården bedrivas med en helhetssyn och beaktande av patien-
tens medicinska, funktionella, psykologiska och sociala situation. 
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Vidare menar intervjuade att ASiH för flera patientgrupper med kronisk sjuk-
dom bidrar till att patienten inte försämras på samma sätt som skulle vara fallet 
om man fick vård på en lägre vårdnivå. För vissa patienter kan den kontinuitet 
ASiH erbjuder i vårdinsatserna bidra till att hålla nere behovet av mer avance-
rade insatser. Som nämnts ovan inkluderar ASiH-uppdraget att ha ett framför-
hållande arbetssätt för att minska risk för försämring vid kronisk sjukdom och 
därmed minska behovet av oplanerad slutenvård. Något motsvarande uppdrag 
har inte den basala hemsjukvården idag. 

5.3 HSN:s pågående arbete avseende olika vårdformer 
BHS har sedan 2011 varit föremål för utredning inom ramen för arbetet med 
”Hemsjukvård 2015”, vars syfte var att planera för en överföring av huvud-
mannaskapet för denna vård från landstinget till kommunerna. Under 2015 har 
inriktningen ändrats till att undersöka förutsättningarna för en sammanhållen 
vård och omsorg i hemmet, utan den kommunalisering som tidigare föreslagits. 
SLL kommer således även fortsättningsvis att vara huvudman för denna vård.  
 
HSF har haft ambitionen att genomföra en samlad översyn av uppdragen för 
geriatrik (inklusive öppenvårdsgeriatrik med möjligheter till vissa insatser i 
hemmet), basal hemsjukvård och ASiH. Översynen hänger bland annat sam-
man med planen för framtidens hälso- och sjukvård samt planerna att införa 
vårdval inom geriatriken 2017, vilket aktualiserar behovet av att se över gräns-
dragningar och vilken vård som ska bedrivas inom vilken vårdform. Idag tan-
gerar uppdragen varandra och enligt förvaltningen finns behov av att skapa ett 
tydligare vårdutbud med högre tillgänglighet vilket involverar så få vårdgivare 
som möjligt för den enskilda patienten. Någon sådan samlad eller synkronise-
rad översyn som beskrivs ovan har dock enligt intervjuade inte genomförts. 
Viss samordning uppges dock ske mellan de olika avtalsområdena på HSF. 
Revisionen uppfattar att ASiH kan komma att få ett delvis annat uppdrag och 
en annan målgruppsformulering till följd av FHS-arbetet och det nya geriatrik-
avtalet. I avvaktan på detta arbete har förvaltningen en hållning att inte göra 
större förändringar i varken BHS- eller ASiH-uppdraget. 
 
Som tidigare nämnts beslutade HSN den 3 november 2015 om att sänka ersätt-
ningen till ASiH med 15 procent för kommande år, i enlighet med förslag i 
tidigare nämnd utvärdering24. Detta då den tidigare ersättningsnivån bedömts 
vara för hög. Samtidigt höjs flera av ersättningarna inom den basala hemsjuk-
vården, däribland ersättningen för besök av sjuksköterska och undersköterska 
samt tilläggsersättningen för hembesök i perifera områden. Detta som ett led i 
det utvecklingsarbete som förvaltningen bedrivit vilket syftar till att öka förut-
sättningarna för husläkarmottagningarna att omhänderta kroniskt sjuka och 
vårdtunga patienter.  
 
Slutligen har HSN som nämnts tidigare tagit fram en vägledning25 som är tänkt 
att förtydliga gränsdragningarna mellan ASiH och den basala hemsjukvården 
för specifika insatser. 
 

                                                      
24 Inskrivningsavgiften på drygt 7000 kr bibehålls dock, enligt uppgift i syfte att öka flödet inom 
ASiH. Samtidigt har ersättningen för specialiserad palliativ slutenvård, ett angränsande uppdrag till 
ASiH, höjts med 15 procent. 
25 Reviderad vägledning av ASiH-uppdrag i och med förändrat uppdrag, HSF, 2013-04-30. 
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5.4 Bedömning 
Revisionen bedömer att HSN:s samlade styrning av vården för de patienter som 
periodvis utgör målgrupp för ASiH behöver stärkas. Regelverket vad gäller 
remittering och återinskrivning tydliggörs något i förfrågningsunderlaget som 
gäller från 2016. Det är dock viktigt att HSN följer upp att regelverket för åter-
remittering/återinskrivning i ASiH stödjer effektiva övergångar mellan vård-
formerna. Vidare förefaller det finnas behov av att säkerställa att den basala 
hemsjukvården har förutsättningar för att erbjuda en vård med tillräcklig konti-
nuitet och trygghet för målgruppspatienterna under de perioder då dessa inte 
har behov av ASiH. Detta i synnerhet när målgruppsformuleringen för ASiH nu 
skärps.  
 
HSN:s arbete med att utveckla husläkaruppdraget bedöms utgöra ett viktigt 
steg i riktning mot ett samlat omhändertagande av patienter med kronisk sjuk-
dom och sköra äldre. Det faktum att ingen samlad översyn av uppdragen inom 
geriatrik, BHS och ASiH genomförts kan dock innebära risker för bristande 
kontinuitet/samverkan mellan olika former av hemsjukvård i framtiden. Det är 
viktigt att de översyner som görs av respektive vårdform resulterar i en tydlig-
het vad gäller såväl gränsdragning mellan uppdragen som samverkan dem 
emellan. Givet det utvecklingsarbete som pågår hos många av vårdgivarna 
avseende samverkan kring olika patientgrupper är det också viktigt att HSN ger 
vårdgivarna långsiktiga spelregler vad gäller vilka patientgrupper som ska tas 
om hand inom ASiH respektive andra vårdformer/uppdrag. 
 



 

 

Kort om rapporten 
Vårdvalet inom den avancerade sjukvården i hemmet 
har inneburit ökad tillgång till ASiH för de nya målgrup-
perna, dvs. patienter med kronisk sjukdom i instabilt 
skede och sköra äldre/multisjuka. HSN:s styrning och 
uppföljning av den avancerade sjukvården i hemmet 
(ASiH) bedöms delvis skapa förutsättningar för vård på 
lika villkor. HSN bör dock stärka sin löpande uppföljning 
av vilka grupper som får tillgång till ASiH samt av till-
gängligheten avseende väntetider till ASiH i de olika 
geografiska områdena. HSN behöver också stärka sin 
samlade styrning av vården för de patienter som peri-
odvis utgör målgrupp för ASiH. 
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