Assistans och egenvård för barn
- Samverkan som gör skillnad!
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 En lagstiftning som inte hängt med..
 Ett antal domar har resulterat i ändrad praxis
 Vid behov av egenvård beviljas inte assistans av Försäkringskassan
tex vid sondmatning eller andningshjälp
 Övervältring av kostnader på kommunerna
 Barn blir kvar på sjukhus i onödan
Vuxna
Äldre

Samverkan utifrån individens behov och helhetssyn
”Samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner inom hälsa,
stöd, vård och omsorg ska bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet och
styrning av verksamheter utifrån individens behov, och oberoende av
huvudman samt bidra till att gemensamma resurser används på bästa
sätt, där insatserna bygger på medverkan från flera.”

Så här har vi arbetat…
 En arbetsgrupp med uppdrag att lösa situationen pragmatiskt istället
för att argumentera för vad som är rätt eller fel – istället för att
definiera ansvar tar vi ansvar
 En annan arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på en
överenskommelse rörande ekonomi.
 Frågan uppe vid varje möte med tjänstemannaledning och samråd
 Ingår i arbetsgrupp som leds av SKL – påverkansarbete och lärande!

Förslag om överenskommelse
 Syftet är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms
kunna utföras som egenvård för barn.
 Förslag om process så att berörd målgrupp kan få sina behov av
basal hälso- och sjukvård eller egenvård tillgodosedda i hemmet när
de är utskrivningsklara från sjukhuset (rutin i VIS).
 Kommunen fattar beslut enligt Socialtjänstlagen, kapitel 4 §2
 Parterna delar på kostnaden för egenvårdsinsatser för de barn
 Föreslås gälla till dess att staten genomfört nödvändiga förändringar
av lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till kommunerna.
 Målet är att inget barn ska vara på sjukhus i onödan och att dessa
barn får god vård i hemmet!

