
Gemensam vision för hemsjukvården i Västmanlands län: 
”Hemsjukvården i Västmanland – en trygg och säker vård dygnet runt.  
En individualiserad hemsjukvård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet. 
Insatserna ska kännetecknas av samverkan, respekt, evidens och kompetens.  
Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra hela hemsjukvården.” 
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Definitioner och ansvarsfördelning 
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Avtal om övertagande av hemsjukvård m.m. mellan landstinget i Västmanlands 
län och kommunerna i Västmanlands län.
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Kommunaliseringen av hemsjukvården i Västmanlands län 
Kommunaliseringen av hemsjukvården i Västmanlands län avser hemsjukvård och hembesök i ordinärt 
boende inom primärvårdens uppdrag till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut-, och sjukgymnastnivå, 
enligt tröskelprincipen och omfattar: 
•	personer	18	år	och	uppåt
•	alla	patientkategorier	inom	primärvårdsuppdraget	oavsett	diagnos	
•	hela	dygnet,	årets	alla	dagar	
•	både	akuta	och	planerade	besök.	

Definition av begrepp 
Hemsjukvård 
Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över 
tiden.	Åtgärder/insatser	ska	ha	föregåtts	av	en	vård-	och	omsorgsplanering. 1 

Hembesök 
Öppenvårdsbesök	i	patients	bostad	eller	motsvarande.2 

Tröskelprincipen
Tröskelprincipen	innebär	att	patienten	i	första	hand	ska	ta	sig	till	vårdcentral	för	vård.	Hälso-	och	sjuk-
vårdsinsatser i hemmet ska endast erbjudas person som inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka 
vårdcentral/familjeläkarmottagning.

Gränssnitt/ansvarsfördelning
Gränssnitten och den enskildes vårdplan3 är styrande för ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.

En väl fungerande vård uppnås genom samverkan mellan kommunens vård och omsorg, primärvården 
och	slutenvården.	Genom	ett	utvecklat	teamarbete	mellan	kommunens	sjuksköterskor,	arbetsterapeuter,	
sjukgymnaster, hemtjänst och primärvårdens läkare och sjuksköterskor skapas förutsättningar för ett pa-
tientfokuserat	samarbete	mellan	yrkesgrupper	och	över	huvudmannaskapsgränserna	i	vardagen.	

Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mot-
tagning.	

Avsteg från tröskelprincipen kan göras när individens sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala situation 
motiverar	detta.

Landstingets ansvar 
Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser vid besök på vårdcentral/familjeläkarmottagning 
samt	för	läkarinsatser	inom	hemsjukvård.		

För patienter inom kommunal hemsjukvård (hemsjukvård/hembesök) ska ansvarig läkare finnas inom 
primärvården.	

Landstinget	ansvarar	för	all	specialistvård.

1.	Socialstyrelsens	termbank,	http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
2.	Socialstyrelsens	termbank,	http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
3. Vårdplan/vårdplanering
Varje	hemsjukvårdspatient	ska	ha	en	vårdplan/rehabplan	(Individuell	plan).
Personal	inom	hemsjukvården	ska	vid	behov	delta	i	samordnad	vårdplanering	vid	utskrivning	från	slutenvården.		
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Hemsjukvård
Kommunens ansvar 
•	Hälso-	och	sjukvårdsinsatser vid alla förekommande hemsjukvårdsbesök i patientens hem eller motsva-
rande	till	personer	som	inte	kan	ta	sig	till	vårdcentral/familjeläkarmottagning	(tröskelprincipen).

•	Varje	hemsjukvårdspatient	ska	ha	en	omvårdnadsansvarig	sjuksköterska/fast	vårdkontakt.	
•	Samverkan	med	och	information	till	landstinget.	
•	Ta	initiativ	till	vårdplanering	när	behov	uppstår.
•	Delta	vid	vårdplanering	när	behov	uppstår.

Landstingets ansvar 
•	Läkarinsatser	i	hemsjukvård.	
•	Samverka	med	och	ge	information	till	kommunens	hemsjukvård.	
•	Ta	initiativ	till	vårdplanering	när	behov	uppstår	inom	hemsjukvården.
•	Delta	vid	vårdplanering	när	behov	uppstår.
•	Kalla	till	samordnad	vårdplanering	vid	utskrivning	från	slutenvården.	

Hembesök 
Kommunens ansvar
•	Tillfälliga,	akuta	eller	planerade,	hembesök	i	ordinärt	boende	erbjuds	patienter	som	inte	kan	ta	sig	till	
vårdcentral/familjeläkarmottagning	(tröskelprincipen).	

•	Informationsansvar	till	patientens	familjeläkare.

Landstingets ansvar
•	Läkarinsatser	vid	hembesök.
•	Informationsansvar	till	kommunens	sjuksköterska	inför	insatser.

Rehabilitering/Habilitering
Kommunens ansvar 
•	Rehabilitering i hemmet (hemrehabilitering)/hembesök för personer som inte kan ta sig till vårdcentral/
familjeläkarmottagning	(tröskelprincipen).	

•	Varje	hemrehabpatient	ska	ha	en	rehabiliteringsansvarig	arbetsterapeut/sjukgymnast.	
•	Bedömning och träning av fysiska, sociala och psykiska funktionsnedsättningar som kräver att insatser 
sker	i	hemmet	eller	motsvarande.	

•	Miljöanpassning,	intyg	om	bostadsanpassning.	
•	Ordination	och	utprovning	av	hjälpmedel	som	kräver	hembesök.	
•	Personer	med	långvariga	funktionsnedsättningar	och	behov	av	återkommande	rehabiliteringsperioder.	
•	Samverkan	med	och	information	till	landstinget.
•	Ta	initiativ	till	vårdplanering	när	behov	uppstår.
•	Delta	vid	vårdplanering	när	behov	uppstår.

Landstingets ansvar 
•	Hembesök	kan	förekomma	i	samband	med	utredningar	och	teamverksamhet.
•	Samverkan	med	och	information	till	kommunen.
•	Ta	initiativ	till	vårdplanering	när	behov	uppstår.
•		Delta	vid	vårdplanering	när	behov	uppstår.
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Tekniska hjälpmedel
Kostnader för tekniska hjälpmedel i ordinärt boende ingår inte i skatteväxlingen vid kommunalisering av 
hemsjukvården.	

Kostnad	för	hjälpmedel	i	särskilt	boende	har	reglerats	i	skatteväxlingen.	

Det ekonomiska ansvaret och förskrivnings-/ordinationsansvar finns reglerat i Hjälpmedelshandboken för 
Västmanland	2011	och	beslutas	av	Gemensamma	nämnden	för	hjälpmedelsfrågor.

Inkontinenshjälpmedel 
Kommunen har ansvar för förskrivning, tillhandahållande och kostnader för förbrukningsartiklar vid 
inkontinens	för	personer	inskrivna	i	den	kommunala	hemsjukvården.		

Hembesök/insatser i hemmet på uppdrag av annan vårdgivare än  
primärvården 
Hembesök/insatser i hemmet på uppdrag av annan vårdgivare än primärvården ingår inte i kommunali-
seringen	av	hemsjukvården.	

Hemsjukvård/hembesök till personer bosatta på annan ort än vistelse-
orten 
Om någon som vistas inom ett landsting utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård 
ska	landstinget	erbjuda	sådan	vård.	

Hemlandstinget	har	kostnadsansvar	för	utförda	insatser.	

Hemlandstinget	följer	patientens	bostadsort	enligt	folkbokföringen.

Efter kommunalisering av hemsjukvården erbjuder kommunen vid behov hemsjukvård/hembesök till 
personer	som	vistas	i	kommunen	men	är	bosatta	på	annan	ort.	Vistelsekommunen	kontaktar	respektive	
hemkommun/hemlandsting	för	överenskommelse	om	kostnadsersättning	för	utförda	insatser.	

Hemsjukvård/hembesök till personer som valt familjeläkare på annan 
ort än bostadsorten 
Bosättningskommunen	ansvarar	för	hemsjukvård/hembesök	efter	kommunalisering	av	hemsjukvården.	

Omhändertagande av avlidna
Ansvaret för omhändertagande av avlidna i ordinärt boende eller motsvarande ligger kvar hos landstinget 
även	efter	kommunaliseringen	av	hemsjukvården.	

Ansvaret	innefattar	transport	och	förvaring	samt	kostnader	som	uppstår	i	samband	med	detta.	
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Övrigt

Personer tillhörande LSS personkrets 
•	Kommunaliseringen	följer	ovanstående	definition	och	ansvarsfördelning.

Landstingets ansvar:
•	För	personer	med	funktionsnedsättning	som	tillhör	personkrets	1	och	2	LSS	med	behov	av	specialist-
insatser	vid	rehabilitering/habilitering	ansvarar	Handikappcentrum.	

Psykiatri 
•	Kommunaliseringen	följer	ovanstående	definition	och	ansvarsfördelning.

Demensvård
•	Kommunaliseringen	följer	ovanstående	definition	och	ansvarsfördelning.	

Landstingets ansvar
•	Demensutredning	(hembesök	i	utredningsarbetet	bör	förekomma).	

Palliativ vård 
Kommunens ansvar
•	Allmän	palliativ	vård.	

Landstingets ansvar
•	Palliativ	vård	som	är	knuten	till	specialistkliniker	(LAH-team).	

Asyl- och integrationshälsan
Kommunens ansvar 
•	Hemsjukvård	utförs	av	den	kommun	där	patienten	vistas.	

Särskilda överenskommelser 
Hälso- och sjukvårdsinsatser när vårdcentralen är stängd
För personer med regelbundna insatser på vårdcentral som också behöver insatser när vårdcentralen är 
stängd	kan	lokalt	avtal	upprättas	med	aktuell	kommun.	

Insatser specialiserad hälso- och sjukvård
För insatser på uppdrag av annan vårdgivare än primärvården kan lokalt avtal upprättas med aktuell kom-
mun.		


