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Allt fler får alltmer avancerad sjukvård i hemmet. Detta
anses vara mindre kostnadskrävande än exempelvis
sjukhusvård.
I en FoU-rapport har Theresa Larsen undersökt vad
detta innebär. Rapporten har fått stor uppmärksamhet
i olika medier.

Vård hemma kan bli dubbelt så dyrt
- Det kan finnas stora fördelar med vård i hemmet, men den har en prislapp. I
dag saknas kunskap om prislappen och då kan beslut fattas på felaktiga grunder,
säger Theresa Larsson som tillsammans med Hilda Svensson i intervjuform
genomfört kartläggningen.
I rapporten konstateras att det pågår en omställning mot vård i hemmet utan att
det egentligen finns data som visar att det är kostnadseffektivt. Det finns en
politisk vision, men inte så mycket kunskap.
I studien, till skillnad från andra studier, har inte bara inkluderat kostnader för
hemsjukvården utan även tagit med omsorgsinsatserna. Utan hemtjänst är det
oftast inte möjligt att ge sjukvård i hemmet.
Exempel:
En 75-årig man som opererats för höftfraktur, har lungcancer och bor på
landsbygden. Han får hjälp av hemtjänstpersonal, fysioterapeuter och
sjuksköterska, samtidigt som hans fru ger viss omvårdnad och vid behov vakar
på nätter.

Den kommunala vård som mannen får kostar 179 000 per månad. Till detta
kommer kostnader för bostadsanpassning och andra åtgärder.
Om mannen skulle komma till ett korttidsboende beräknas kostnaden blir cirka
150 000 kronor eller särskilt boende 71 000 kronor.
- Detta är ett vanligt förekommande fall. Vi har inte tittat på de allra mest
vårdkrävande, säger Theresa Larson. Trots att kommunal hälso- och sjukvård
utgör en fjärdedel av all sjukvård så är den osynlig.
ooo
Myndigheten för vård och omsorgsanalys och Sveriges kommuner och Regioner
har uppmärksammat rapporten och den har väckt intresse hos andra forskare.
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