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Upprinnelsen till ädelreformen

� Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem

� ”Klinikfärdiga” patienter inom akutsjukvården

� Två olika huvudmän (olika lagstöd) för vård och omsorg om äldre 



Ädelreformen 1/1 1992

Stor socialpolitisk reform – (äldredelegationen)

‒ Kommunerna fick i uppgift att integrera hälso-och sjukvård med 
socialtjänst

‒ Betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade

‒ Kvarboendeprincipen stärktes –Vård i egna hemmet så långt det är 
möjligt



Ädelreformen 1/1 1992

Drygt 30000 långvårdsplatser blev en kommunal angelägenhet

”Över en natt” flyttade hälso- och sjukvårdspersonal från 
landstingen och in i den kommunala verksamheten

2017-04-11



Hur ser det ut idag?



Kommunens ansvar för vård och omsorg om 
äldre

Regleras i:

‒ Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)

‒ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)*

‒ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)

‒ Lagen om det kommunala betalningsansvaret (SFS 1990:1404) *



Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 
övergripande tillsynen i kommunen (HSL, SoL och 

LSS)



Grundläggande principer för vård och 
omsorg enligt lagstödet



Socialtjänstens insatser till äldre enligt SoL

Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Underlätta att så långt som möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet om 
så önskas

Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 



Socialtjänstens insatser till personer med 
funktionshinder enligt SoL

Får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra

Ha en meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat 
till behovet av särskilt stöd 

Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för de som 
behöver

Detaljerade bestämmelser i LSS (1993:387)



Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå, 
exklusive läkarinsatser, i:

‒ särskilda boendeformer 

‒ dagverksamheter 

‒ i de flesta kommuner även hemsjukvården
sårbehandling



Vad sker i praktiken?



Möjlighet att kunna bo kvar i det egna 
hemmet 

Hemtjänst - Service och personlig omvårdnad som utförs i den äldres 
bostad

Dagverksamhet för äldre 

‒ i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering 
utanför den egna bostaden 

Den enskilde måste själv ansöka om en insats. Kommunen utreder och bedömer 

behovet (biståndshandläggare)



Underlätta att så långt som möjligt kunna bo kvar 
i det egna hemmet 

Hemsjukvård

‒ Hälso- och sjukvårdande insatser på primärvårdsnivå som utförs i den 
enskildes hem

‒ Kan vara omvårdande eller rehabiliterande

sårbehandling



Underlätta att så långt som möjligt kunna 
bo kvar i det egna hemmet 

Inskrivning i hemsjukvården

‒ Svårighet att ta sig till VC

‒ Behov upprepade gånger i veckan

‒ Olika tider på dygnet             



Särskilt boende för äldre

Boende - service, vård och omsorg dygnet runt, på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning, oro

Korttidsboende – tillfällig insats

‒ Rehabilitering, eftervård, avlastning, diagnostisering, utredning, vård i livets slut

Den enskilde måste själv ansöka om en insats. Kommunen utreder och bedömer 

behovet (biståndshandläggare)



Särskilt boende för äldre

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdande insatser på primärvårdsnivå

sårbehandling



Insatser till personer med funktionshinder 
enligt SoL och LSS

Bostäder

Daglig verksamhet 

Personlig assistans



Insatser till personer med funktionshinder 
enligt SoL och LSS

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdande insatser på primärvårdsnivå



Övrig sjukvård inom kommunal vård och 
omsorg

Enligt HSL ska landstingen/regionen sluta avtal med kommunerna 
gällande bl.a.

‒ Läkarmedverkan i den kommunala vården
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Vårdhygienisk lagstöd i kommunal vård och 
omsorg?

2006: kravet på god hygienisk standard i HSL 

2007: Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19)

2016: Basal hygien i vård- och omsorg (SOSFS 2015:10)
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Ledning av kommunal vård och omsorg



Ledning av kommunens socialtjänst samt hälso-
och sjukvård

En gemensam nämnd enligt lag (2003:192) inom vård- och 
omsorgsområdet. Sociala och medicinska insatser ska kunna 
samordnas

SoL, LSS och HSL är målinriktade ramlagar

‒ Ger kommunen frihet att nå de uppsatta målen utifrån skiftande behov och 
önskemål 



Lagstadgat enligt HSL 

Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för 
verksamheten, verksamhetschef

‒ Verksamhetschefen behöver inte tillhöra hälso- och sjukvårdspersonal utan kan 
tillhöra en annan yrkeskategori

Det ska även finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS (MAR) 
som är sakkunnig inom HSL området. 

‒ Utformar rutiner, riktlinjer och utövar tillsyn bl. a.



Kommun med 38 000 invånare i Västra 
Götaland



Kommun x
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