
 
 

 

 
 

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet 
Stockholms Län om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för 
äldre samt apodos 

Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholm län har fört diskussioner i syfte 
att förtydliga ansvarstagande för logopedinsatser och medicinsk fotvård samt apodos. 
Diskussionerna har lett fram till följande överenskommelse som gäller under förutsättning att 
den antas av länets kommuner. Landstinget har som förutsättning för överenskommelsen 
frånfallit krav om ersättning för apodos under rådande omständigheter. Förtydligande av 
ansvar för medicinsk fotvård och logoped är nödvändigt eftersom detta inte framgår av 
lagstiftningen. 

 
 
§ 1  Överenskommelsens omfattning 

Denna överenskommelse omfattar medicinsk fotvård och logoped i särskilda 
boendeformer för äldre inom Stockholms län. 

 
§ 2  Ansvar för logopedinsatser i särskilda boenden för äldre 

Enligt denna överenskommelse ansvarar landstinget för logopedinsatser i 
särskilda boenden för äldre 

 
§ 3  Ansvar för medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre 

Enligt denna överenskommelse ansvarar kommunerna för den medicinska 
fotvården i de särskilda boendena för äldre 

 
§ 4  Konsekvenser av ansvaret 

I kommunens respektive landstingets ansvar för insatserna medicinsk fotvård 
respektive logoped ingår det gängse ansvar som de båda huvudmännen har inom 
sina respektive hälso- och sjukvårdsområden, vad gäller dokumentation, lex 
Maria, verksamhetschef, MAS m.m. 

 
§ 5  Kvalitet och omfattning 

Landstinget och kommunerna åtar sig att ansvara för medicinsk fotvård 
respektive logoped finns i att tillgå i sådan omfattning att alla boende som har 
behov av det och bor på de särskilda boendena får tillgång till insatsen och att 
den utförs i överensstämmelse med bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen 

 
§ 6  Ersättning och avgifter 

Landstinget respektive kommunerna ska stå för samtliga de kostnader som är 
förbundna med tillhandahållande av insatserna. Insatserna ska tillhandahållas 
utan avgift för den enskilde.  



 

§ 7 Överenskommelsens giltighet 
Denna överenskommelse gäller from 1 juni/1 juli 2007 och tillsvidare. 
Respektive part äger rätt att skriftligt säga upp överenskommelsen med sex 
månaders varsel. 

 
§ 8 Uppföljning av överenskommelsen 

Denna överenskommelse skall följas upp av parterna gemensamt. Former för 
uppföljning fastställs i den gemensamma presidiegruppen ett år efter det att 
överenskommelsen träder i kraft. · 

 
 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var 
sitt. 

 

Stockholms den ..................... 2007 

För Stockholms läns landsting 

Stockholm den ......................... 2007 

För Kommunförbundet Stockholms län 
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