ViS - Vård i samverkan
Kommun(er): Länets alla kommuner
Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar
Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting, TKL

Ansvarsfördelning gällande hemsjukvård i
ordinärt boende ÄDEL
Landstinget och kommunerna i Uppsala län har 1992 träffat en överenskommelse om ansvarsfördelning
för hälso- och sjukvård i ordinärt boende – hemsjukvård, den s.k. Ädelöverenskommelsen:
-

-

Landstinget har ansvar för alla läkarinsatser.
Primärvården i landstinget har oavsett varaktighet ansvar för hälso- och sjukvård vid
distriktssköterskemottagning dvs. patienterna kan komma till mottagningen och har inte behov av
hemsjukvård.
Primärvården i landstinget har ansvar för hemsjukvård som bedöms/planeras vara av kortvarig
tillfällig karaktär (= mindre än 2 veckor).
Primärvården i landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård dygnet runt för barn och ungdomar
fram till 17-årsdagen oavsett varaktighet och boendeform.
Kommunerna har ansvar för hemsjukvård fr.o.m.17-årsdagen med beräknad varaktighet > 14
dagar som inte kan ta sig till vårdcentralen samt all hemsjukvård kvällar, nätter och helger, vilket
innebär att insatser som från första dagen bedöms vara av långvarig karaktär tar kommunen
ansvar för hela vårdperioden.

Behov av hemsjukvård bör regelbundet omprövas av respektive vårdgivare. Vid byte av vårdgivare skall
rutiner finnas för överrapportering. För att undvika onödiga byten av vårdgivare skall flexibla lösningar
gälla. Vid oklarheter om vem som har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser gäller följande:
1. Vid tveksamhet diskuteras ärendet lokalt mellan distrikts/sjuksköterska i primärvården
och kommunen.
2. Vid kvarstående tveksamhet kontaktas chefläkare i primärvården och för kommunerna
respektive medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Kommunens ansvar
Hemsjukvård kvällar, nätter, lördag, söndag
och annan helgdag.

Landstingets ansvar
Planerade sjukvårdsinsatser dagtid lördag, söndag och
annan helgdag gällande patienter som på vardagar
går till distriktssköterskemottagning hänvisas i första
hand till aktuell mottagning inom landstinget
(Närakuten i Uppsala och akutmottagningarna i övriga
länet). För patienter med behov av hemsjukvård
kvällar, nätter och helger sker informationsöverföring
i enlighet med fasta rutiner. Material för insatsen skall
finnas i patientens hem.

Hemsjukvårdsbehov som bedöms/planeras
kvarstå längre tid än två veckor. Kommunen
ansvarar redan från första
behandlingstillfället.

Hemsjukvårdsbehov som bedöms/planeras vara av
kortvarig, tillfällig karaktär = mindre än två veckor.
Gäller även hos patienter som har hemtjänstinsatser
av servicekaraktär ex städ, måltidsservice.

Tillfälligt behov av hemsjukvård hos
vårdtagare som har hemtjänstinsatser för
personlig omvårdnad flera ggr/vecka. Med
personlig omvårdnad menas inte
hemtjänstinsatser av servicekaraktär ex städ,
måltidsservice.

Hemsjukvård gällande långvarig behandling med
längre intervall mellan behandlingstillfällena ex
Behepaninjektion (en gång i månaden eller mer
sällan).

Kommunen ansvarar för alla
sjukvårdsinsatser vid larm dygnet runt.
Kommunen debiterar primärvården för
sådana insatser utförda dagtid vardagar för
personer som inte har hemtjänstinsatser av
omvårdnadskaraktär.

Landstinget ersätter kommunen för akuta insatser
dagtid vardagar för tid för hembesök inkl. restid,
erforderliga patientadministrativa åtgärder samt
material vid besök påkallade av larm hos personer
som inte har hemtjänstinsatser av
omvårdnadskaraktär.

Provtagning i hemmet hos vårdtagare där
kommunens distriktssköterska har hälso- och
sjukvårdsansvar.
Provtagningsmaterial tillhandahålls från lokal
vårdcentral. Provtransport samordnas med
primärvården alternativt debiteras
primärvården.

Provtagning i hemmet oavsett varaktighet hos patient
som kommunens distriktssköterska inte har hälsooch sjukvårdsansvar för.

Dessutom gäller:
Ansvar för hemsjukvårdsinsatser för vårdtagare/patient på besök från annan kommun/län/land enligt
ovanstående grundregler.
För hemsjukvårdsinsatser hos patient hemma på permission från sjukhus gäller ovanstående grundregler.
Kräver vårdplanering mellan berörda vårdgivare.
För patienter med behov av hemsjukvård dygnet runt med kortare planerad varaktighet än två veckor
sker vårdplanering mellan berörda vårdgivare. Kommunen kan enligt överenskommelse i det enskilda
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fallet debitera landstinget kostnader för de hemsjukvårdsinsatser som utförs dagtid vardagar. (ex
ögondroppar efter starroperation).

Debiteringsregler och ersättningsnivå
I dessa lägen kan landstinget debiteras:
Vid larm (akut bedömning och åtgärd) dagtid
vardagar hos vårdtagare som bor i eget boende,
har fyllt 17 år och inte har biståndsbeslut av
omvårdnadskaraktär

Vid planerade insatser hos vårdtagare med
behov av hemsjukvård dygnet runt med kortare
planerad varaktighet än två veckor. Måste
föregås av en överenskommelse i det enstaka
vårdtagarärendet mellan primärvården och
hemsjukvården i området. Debitering kan endast
ske för insatstid under dagtid vardagar.

Så här går debiteringen till:
För att kunna debitera primärvården måste
blanketten ”Utförda sjukvårdsinsatser inom
primärvårdens ansvarsområde” alltid fyllas i för
att kommunen ska kunna få ersättning.

Exempel på detta kan vara en vårdtagare med
larm som ramlar på dagen och behöver snabb
hjälp. För att underlätta för hemtjänstpersonalen
så behöver de inte söka en sjuksköterska i
primärvården utan kontakta den kommunala
sjuksköterskan.
Exempel på detta kan vara vårdtagare med
ögondroppsbehandling efter en starroperation där
dropparna ska ges många gånger per dygn under
en kortare tidsperiod. Kommunens vårdpersonal
utför detta på delegation under helger, kvällar och
nätter och om primärvården vill så kan de även
hjälpa till vardagar.

Underlag och faktura skickas till respektive
ansvarig vårdcentralschef

Ersättningsnivå: Timtaxan är 500: - enligt 2014 års nivå. Summan ersätter motsvarande besöksersättning
på vårdcentral samt hembesöksavgiften. Ersättningsnivån uppräknas enligt årets aktuella OPI
(=Omsorgsprisindex, för mer information, se skl.se).
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