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Denna skrift är en sammanfattning och aktuell konklusion av vårt studiebesök vid hemtjänsten i 
Jokkmokk 10 och 11 december 2013. Tanken var att vi eventuellt med ruttplanering skulle minska 
bilkörningen och energiförbrukningen. Vår slutsats är att enkla tumregler och uppföljningar, som 
presenteras nedan, i det system som redan finns, är att föredra jämfört med dyr avanserad datoriserad 
ruttplanering. Vi kommenterar historisk utveckling, systemleverantörers ansvar, matdistribution, andra 
system för hemtjänst mm. 
 
 
Planering av hemtjänsten 
Planeringen av vilken utförare som skall besöka vilken vårdtagare utförs med hjälp av 
programvaran Laps Care. Den verkliga fördelen med detta system syns vara att ingen 
vårdtagare glöms bort, då till systemet är inrapporterat vilka tjänster som skall utföras och 
med vilken frekvens för varje beviljad vårdtagare. Varje utförare får en ”datalista” över vad 
denne skall göra och hos vem varje dag. Automatiken i planeringssystemet verkar ytterst 
begränsad, en kvalificerad användare av systemet måste manuellt utföra den verkliga 
planeringen. 
 
Laps Care, innehåller en karta över lokaliseringen av varje vårdtagare. Varje vårdtagare är 
ansluten till en geografisk grupp, alltså vårdtagare som bor nära varandra, gruppen ges en 
speciell färg, blå, röd etc. Därmed söker man säkerställa att resorna blir minimerade genom att 
samma personal besöker de olika vårdtagarna i samma färggrupp. (Den verkliga resan mellan 
vårdtagarna torde dock i första hand styras av det tidsintervall som vårdtagarens vårdbehov är 
bestämt utifrån och inte avståndet mellan vårdtagarna eller kortaste rutt.)  
 
Hemtjänsten i Jokkmokk är indelad i två grupper eller arbetslag (dessutom finns grupper i 
Vuollerim/Murjek, Porjus, Kåbdalis samt en liten grupp kring Kvikkjokk). De två grupperna i 
Jokkmokk, Solrosen och Satelliten servar var sitt geografiska område, delningen är riksvägen. 
I sin tur har varje område in sin tur olika geografiska färggrupper enligt ovan.  
 
Vad skulle tjänas på effektivare ruttplanering!?? Det som styr är inte bara att vårdtagaren 
skall besökas utan också under vilket tidsintervall, pga. upptagning, medicinering, läggning 
mm. Samma vårdtagare skall besökas flera gånger per dag och andra vårdtagare kanske två 
gånger i veckan. Ett datorprogram som skall effektivisera och finna ett verkligt optimum för 
kortaste körsträcka och restid blir mycket komplicerat under dessa bivillkor. Därmed blir det 
också dyrt samtidigt som det förbättrade resultatet blir ringa jämfört med en mer manuell 
lösning med tydliga ”tumregler”, liknande: 
 

- varje gång en färggrupp skall besökas, besöks så många vårdtagare som möjligt, av 
samma utförare 

- besöken görs i en sådan ordning att turen mellan de olika vårdtagarna blir så kort som 
möjligt (inte fram och tillbaka mellan vårdtagarna inom området, utan i en genomtänkt 
rutt). 

 
Eftersom det är en ständig förändring av vårdtagare så krävs också en ständig uppdatering av 
vårdtagarnas färgkodifiering, på så sätt att en färg-grupp bör förflyttas något geografiskt på 



grund av att nya vårdtagare har tillkommit och andra fallit ifrån. Färggrupperna bör också 
dimensioneras så att de är balanserade med lika vårdtimbehov.  
 
Ett planeringsproblem som finns inom hemtjänsten är att en utförare kan känna att jag klarar 
inte av denne vårdtagare och en vårdtagare kan ”vägra” en speciell utförare. Vissa moment 
hos en vårdtagare kräver 2 personer och kan inte klaras av en ensam personal. Första nämnda 
problemet kan förmodligen lösas av att två personal följs, och det andra kräver att två följs. 
(Ingen närmare analys kunde göras, men att två utförare följs i samma tur är förmodligen inte 
alltid så ”oekonomiskt” som det kan tyckas, då det ofta behövs och det borde alltid underlätta 
det arbete som skall utföras.) 
 
Hemtjänsten hanterar idag flertalet datorbundna administrativa system Personec, Time Care, 
Time Pool och Laps Care (redan nämnt ovan). Exakt vad alla system syftar till och utför 
kunde inte utredas under den begränsade tidsrymd under vår ”utredning” skedde. Det som 
speciellt studerades var Time Care där personalens önskade arbetstid inmatas och Laps Care. 
Det som inte fungerade under vårt besök var att det system där vårdtagarens beviljade behov 
måste registreras, den informationen överfördes inte automatiskt till Laps Care, så denna 
inmatning måste göras manuellt. Detta fungerade inte då nyuppdaterad programvara innebar 
att den automatiska överföringen slutat fungera. Sådant strul innebär produktionsbortfall. Det 
som inte eftersöktes under vårt besök var den kostnad som betalas för alla dess datorsystem. 
Men vår misstanke utifrån ”gogglande” är att hemtjänsten i Jokkmokk och på andra platser är 
att kostnaden för systemen är avsevärda och att marknaden för systemen är oligopolbetonad. 
Av systemleverantörerna måste krävas att de ska se till att de olika programvarorna kan 
kommunicera och fungera tillsammans även vid uppdateringar. 
 
Historisk utveckling 
Den historiska utvecklingen av hemtjänsten i Jokkmokk 2009 till 2012 (enligt Åsa Nilssons 
sammanställning) visar en tydlig ökning av vårdbehovet för omvårdnad, städning/tvätt, och 
ledsagning i beviljade vårdtimmar per vecka: 
 

2009 2010 2011 2012 
331.5 486.5 531.2 656.5 

 
En ökning med nästan 100%! Antalet vårdtagare har inte ökat i samma utsträckning, men det 
är vårdtimmarna som skall utföras av hemtjänsten. Ökade vårdtimmar ger ökad frekvens av 
vårdbesök och ökande restimmar och reslängder; ökade kostnader. Antalet årsarbetare inom 
hemtjänsten har inte ökat i motsvarande grad: 
 

2010 2011 2012 
44.7 47.1 49.6 

 
Från 2010 och till 2012 har antalet vårdtimmar ökat med 35 % och antalet årsarbetare med 11 
%. Utvecklingen av volym matdistribution under motsvarande år enligt följande: 
 

2009 2010 2011 2012 
45 56 77 89 

 
Matdistributionen 
Matdistributionen kräver omfattande resor, speciellt eftersom varm mat serveras. (Hur varm 
maten är efter en längre resa verkar kunna diskuteras!?) Varm mat eller inte är en 



kvalitetsfråga. Men frysta matpaket som delas ut i ett parti skulle minska resandet. 
Uppvärmningen kan i nödvändiga fall komineras med annat besök hos vårdtagaren. 
 
Leasingbilar 
Vi uppfattar att kostnaden för hemtjänstens leasingbilar, exklusive bränsle, är hög. Vi är inte 
experter i området men reagerar på en hög månadskostnad jämfört med privatleasing som 
annonseras på nätet. 
 
Nyckelskåp 
Nyckelskåp som hänger utanför vårdtagarens bostad spar mycket tid. Att på kontoret hämta 
och lämna nycklar, och hålla reda på, tar tid och leder till onödiga resor. 
 
Andra system, komplement till Laps Care!? 
I andra kommuners hemtjänst finns det system där utföraren har en typ av handdator/telefon 
där de olika uppdrag utföraren skall utföra hos olika vårdtagare finns tillgängliga och 
registrerade. Hos vårdtagaren finns en läsare/givare som registrerar utförarens besök. En 
fördel med ett sådant system kan vara att ett kvitto finns på att besöket verkligen skett. Men 
en signatur på den planeringslapp som utföraren får via Laps Care kan fylla ungefär samma 
funktion om den arkiveras, då kan på denna även göras noteringar om hälsoläge och annat 
som kan vara av intresse för framtiden. (Kostnaden för handdator/telefon och läsare torde inte 
vara gratis och det eventuella mervärdet måste ställas mot alternativa enkla manuella 
lösningsmetoder.) 
 
Föreslagen uppföljning 
Hemtjänstens chef, Åsa Nilsson, är belastad med en mängd arbetsuppgifter, och vi vill inte 
öka på den belastningen; men vi föreslår lika fullt följande veckomätningar: 
 

- Varje vecka, vid ungefär samma tidpunkt, noteras varje använd bils mätarställning och 
registreras i ett Excel-dokument. Därmed kan man varje vecka summera antalet körda 
kilometer och reflektera över varför det blev så många, eller så få, denna vecka; och 
använda den erfarenheten i framtiden. 

- Beviljade timmar finns redan att tillgå och plocka ut från Laps Care för varje vecka 
eller önskad tidsperiod. Arkivering av ”planeringslapparna” med eventuella noteringar 
skulle ytterligare säkerställa och dokumentera vad som verkligen utförts. Eventuella 
noteringar kan sedan vara stöd för framtida beslut och åtgärder. 

- Från ”planeringslapparena” framställs en veckorapport där antalet besök, och typ av 
besök hos vårdtagarna noteras. Detta eftersom antalet besök är en viktig 
kostnadsdrivare och även visar vilken ”produktion” som utförs. Men för många besök 
per utförare är dock inte heller bra, det kan signalera att vårdtagaren möts av en 
stressad utförare som inte hinner ge tillräcklig kvalité på sin insats. 

 
Enkla nyckeltal som tas fram tillsammans med personal, av personalen, accepteras och 
diskuteras och effektiviserar verksamheten. 
 
Personliga reflektioner kring frågor som väckts: 

- En åldrande befolkning som kräver hemtjänst kan inte enbart vara ett ansvar för 
enskilda kommuner; stora kommuner kan kanske klara det men inte små kommuner; 
det måste bli ett statligt ansvar att garantera en likvärdig äldreomsorg över hela 
Sverige. 



- Trenden har varit att äldre/personer i behov av stöd och vård så långt som möjligt skall 
erhålla den i sitt ursprungliga hem; den trenden måste kritiskt analyseras. Flytt till ett 
särskilt boende medan vårdtagaren fortfarande är klar i huvudet kan också ge ökad 
livskvalitet (fråga Gertrud Sigurdsen). Utföra servicen på många olika geografiska 
ställen i bostäder som inte är anpassade till vårdtagaren skapar kostnader som inte 
existerar i ett särskilt boende. Kostnader som läggs ned för att förbättra/anpassa 
vårdtagares boenden kan överföras till att bygga särskilt boende. 

- Ifall vårdtagare i Jokkmokk skulle välja annan ”privat” utförare vad skulle 
konsekvensen bli? De geografiska grupper som existerar idag skulle slås sönder, och 
utförare tvingas åka längre sträckor mellan vårdtagare. Den ”privata” utföraren skulle 
prioritera ”lönsamma” vårdtagare, och den kommunala utföraren skulle ha kvar de 
mer krävande. Den totala tiden som vårdtagare i Jokkmokk skulle ha utförare hemma 
hos sig skulle därför förmodligen minska. Totalkostnaden för hemtjänst i Jokkmokk 
skulle öka. (Friskolereformens konsekvenser överförs till hemtjänsten.) 

- Den rådande beställar utförande organisation som finns i stora och små kommuner för 
mången kommunal service; är den effektiv? Har den lett till effektiv service till 
kommuninnevånarna? Har den inte lett till onödig byråkrati, dubbla administrativa 
system, dubbla chefer? En mindre kommun som Jokkmokk kan hantera detta bättre än 
större kommuner!? 


