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Syfte 

• Ökad förståelse för vård- och omsorgs-
verksamhet som bedrivs av privata utförare på 
uppdrag av kommuner



Market leading positions

Individual and family

Personal assistance

Elderly care
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Humana at a glance

Clear focus on full responsibility

Full responsibility 
and customer 
choice 95%

Outsourcing (Q2 2018)
5%

Individual & 
Family
33%

Personal 
Assistance

39%

Elderly Care
6%

Other 
Nordics
21%

SEK 
~ 6.6bn

SEK 
~ 6.6bn

Financials

REVENUE SPLIT Q2 2018

More than

7 000 

15 000
employees

customers

Critical actor in the Nordic welfare
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Individ & Familj Personlig Assistans Äldreomsorg Övriga Norden

• Psykosocial vård
och omsorg för
barn, ungdomar, 
familjer och vuxna. 
Komplex diagnoser
och specialiserade
behandlingar.

• Boende, (HVB, 
särskilda boenden), 
familjehem och
öppenvård. Boende
med särskild
service enl LSS

• Stöd och service 
enligt LSS för
individer med 
stora och
varaktiga
funktions-
nedsättningar

• Kundvalsmodell

• Äldreboenden i
egen regi och
med entreprenad
avtal från
kommuner

• Individ och
familjeomsorg,
personlig assistans
och
specialistpsykiatri i
Norge

• Individ och
familjeomsorg och
äldreboenden i
Finland

• Individ och
familjeomsorg i
Danmark

Humana affärsområden



Särskilda boende för vuxna

• Vuxna med omfattande psykosociala behov 
samt även medicinska, somatiska behov

• Tidigare ofta kontakt med Psykiatri på hemort

• Placering (mån-år) ofta långt från hemort

• Personal på Säbo: socionom, undersköterska, 
skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut

• Uppdrag: från kommunen 

• Vem ansvarar för psykiatrisk vård?

• Vem ansvarar för primärvård?



HVB för barn och unga

• Barn och ungdomar med omfattande 
psykosociala behov

• Ofta även medicinska behov

• Många har kontakt med BUP på hemort

• Placering ofta långt från hemorten

• Personal på HVB: socionom, psykolog, 
behandlingsassistent, sjuksköterska

• Uppdrag: från kommunen 

• Vem ansvarar för barnens psykiatriska vård 
under placering på HVB?



Önskemål 

• Vårdvalsavtal/regelbok för primärvård reglera 
även särskilda boenden för vuxna, bostäder 
med särskild service enl LSS samt HVB för barn 
och vuxna

• Samarbete mellan BUP-mottagningar, ta över 
behandling från ordinarie BUP alt upphandla 
barnpsykiatrisk vård av privat utförare



Tack för att ni lyssnade!


