
Exempel på praktisk ansvarsfördelning 

mellan kommun och landsting i Norrbotten för personer 18 år o äldre från den 1 februari 2013 

 

Hemsjukvård     

Patientens 

behov 

Sjukhusets ansvar inkl. 

vårdavdelningar, 

mottagningar och 

habilitering 

Hälsocentralernas 

ansvar 

Kommunernas 

ansvar 

Kommentar 

Patient på sjukhus 

i behov av 

hemsjukvård,  

rehabilitering 

och/eller 

hjälpmedel, vid 

utskrivning till 

hemmet. 

Initiera samordnad individuell 

plan genom att kalla legitimerad 

personal och biståndsbedömare 

från kommunen utifrån patientens 

behov. 

 

Medicinsk epikris. 

 

Omvårdnadsepikris. 

 

Rehabepikris, bedöma behov av 

hjälpmedel. 

 

Läkemedelslista och andra 

ordinationer. 

 

Om läkaransvar överförs 

till primärvården ska 

läkare justera 

vårdplanering i Meddix 

SVP. 

 

Erbjuda läkarinsatser på 

primärvårdsnivå. 

 

 

Förskriva hjälpmedel 

som inte kräver 

hembesök. 

Medverka i samordnad 

individuell planering på 

sjukhus.  

 

Informera om 

hemsjukvården. 

 

Erbjuda hemsjukvård 

utifrån patientens behov 

som bedöms av 

legitimerad personal. En 

eller flera professioner kan 

vara berörda. 

 

Förskriva hjälpmedel som 

kräver hembesök, samt 

ansvara för uppföljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

 

      

     2013-01-10 

  



 

Hemsjukvård     

Patientens 

behov 

Sjukhusets ansvar inkl. 

vårdavdelningar, 

mottagningar och 

habilitering 

Hälsocentralernas 

ansvar 

Kommunernas 

ansvar 

Kommentar 

Patient på 

vårdcentral i behov 

av hemsjukvård, 

rehabilitering och 

/eller hjälpmedel i 

hemmet. 

 Initiera samordnad 

individuell planering. 

 

Överföra medicinsk 

information inklusive 

aktuell läkemedelslista. 

 

Erbjuda läkarinsatser på 

primärvårdsnivå. 

 

Förskriva hjälpmedel 

som inte kräver 

hembesök. 

 

Medverka i samordnad 

individuell planering. 

 

Informera om 

hemsjukvården. 

 

 

Erbjuda hemsjukvård 

utifrån patientens behov 

som bedöms av 

legitimerad personal. En 

eller flera professioner kan 

vara berörda. 

 

Förskriva hjälpmedel som 

kräver hembesök samt 

ansvara för uppföljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

     

Brukare med 

hemtjänst, 

nattpatrull, 

trygghetslarm med 

nytillkommet 

behov av 

hemsjukvård. 

 

 

Medverka i samordnad 

individuell planering. 

 

  

Förskriva hjälpmedel 

som inte kräver 

hembesök. 

 

Legitimerad personal 

initierar samordnad 

individuell planering. 

 

Förskriva lämpligt 

hjälpmedel som kräver 

hembesök samt ansvara 

för uppföljning. 

 

Kan initieras av 

hemtjänstpersonal, LSS-

personal. 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

 



Hembesök     

Patientens 

behov 

Sjukhusets ansvar inkl. 

vårdavdelningar, 

mottagningar och 

habilitering 

Hälsocentralernas 

ansvar 

Kommunernas 

ansvar 

Kommentar 

Patient på sjukhus 

i behov av 

hembesök eller 

behov av 

hjälpmedel vid 

hemgång. 

Initiera samordnad individuell 

plan. 

 

Bifoga nödvändig medicinsk 

information. 

 

Informera hur läkare kan 

kontaktas. 

 

 

Om läkaransvar överförs 

till primärvården ska 

läkare justera 

vårdplanering i Meddix 

SVP.  

 

Förskriva hjälpmedel 

som inte kräver 

hembesök. 

Utföra hembesök. 

 

Återrapportera enligt 

överenskommelse. 

 

 

 

Förskriva hjälpmedel som 

kräver hembesök, samt 

ansvara för uppföljning. 

Exempel: 

Borttagning av sutur, 

provtagning, utprovning av 

hjälpmedel, träning/rehab, 

uppföljning. 

 

Vårdplanering kan ske på 

telefon. 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

     

Patient i behov av 

hembesök eller 

hjälpmedel som 

blir känt på 

hälsocentral, 

jourcentral eller 

akutmottagning. 

Överrapportera behov av 

hembesök till kommunens leg 

personal.   

 

Bifoga nödvändig medicinsk 

information och hur läkare kan 

kontaktas. 

Överrapportera behov av 

hembesök till 

kommunens leg personal. 

 

Förskriva hjälpmedel 

som inte kräver 

hembesök. 

 

Bifoga medicinsk 

information och hur 

läkare kan kontaktas. 

Ta emot överrapportering 

om behov av hembesök.  

 

Utföra hembesök. 

 

Förskriva hjälpmedel som 

kräver hembesök, ansvara 

för uppföljning. 

 

Återrapportera resultat av 

hembesök. 

 

 

 

 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

     

Brukare med 

hemtjänst 

nattpatrull, 

trygghetslarm i  

behov av hembesök 

eller hjälpmedel. 

  En första bedömning görs 

av legitimerad personal 

om hembesök krävs.  

 

Utreda och förskriva 

lämpligt hjälpmedel, 

ansvara för uppföljning. 

Kan initieras av hemtjänst- 

och LSS-personal eller 

personal från nattpatrull, 

trygghetslarm. 

 

Se riktlinjer hjälpmedel. 

 



 

Övrigt Sjukhusets ansvar inkl. 

vårdavdelningar, 

mottagningar och 

habilitering 

Hälsocentralernas 

ansvar 

Kommunernas 

ansvar 

Kommentar 

Patient i behov av 

demensutredning. 

Initiera behov av utredning till 

primärvården, samt bistå 

primärvården i utredningen vid 

behov. 

 

Primärvården ansvarar 

för den basala 

utredningen och för 

medicinsk uppföljning. 

Ifall patienten är 

hemsjukvårdspatient kan 

utredningen behöva 

genomföras i samverkan 

mellan kommun och 

primärvård. 

Diagnossättning är alltid 

landstingets ansvar. 

 

För en patient som är väl 

känd av kommunens leg 

personal kan samverkan 

ske i utredningen. 

     

Sjukskriven patient 

som omfattas av 

hälsocentralens  

rehabteam och där 

hembesök krävs. 

 Utförs av vårdcentralen. Ingår ej i kommunens 

ansvar. 

Avser  i huvudsak 

funktionsbedömning i 

hemmet. 

     

Inkontinenshjälpmedel.  Förskriva till personer 

som inte är 

hemsjukvårdspatienter. 

Förskriva till patienter som 

är hemsjukvårdspatienter, 

samt hembesökspatienter 

med tillfälliga behov. 

 

Initiera eventuellt behov 

av SIP. 

Kommunens ansvar 

gällande 

hemsjukvårdspatienter är 

de med stora och 

varaktiga, samt tillfälliga 

behov av hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende. 

     

Hemsjukvårdsbehov 

upphör. 

 Överta hälso- och 

sjukvårdsansvaret 

inklusive rehabilitering. 

Överrapportera 

omvårdnads- samt 

eventuell rehab-epikris. 

 

     

Asylärenden.    Alltid landstingets ansvar.  

     

Bostadsanpassning.   Bostadsanpassningsintyg.   

 


