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Överenskommelse avseende
Vårdövergångar för personer i ordinärt boende
Vem gör Vad - hemsjukvård eller vårdcentral?
För patienter som inte kan ta sig till vårdinrättning finns riktlinjer för vem som har ansvaret
att utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder. Dessa formuleras i avtal mellan VästKom och VGR.
FÖRST behöver man ta ställning till om det är hemsjukvården eller listande vårdcentral
som ansvarar genom att besvara två frågor:
Vårdcentral

Hemsjukvård

1. Kan patienten utan stora
JA
NEJ
svårigheter besöka
vårdcentral/rehab?
2. Hur länge har patienten
Varaktigt och
behov av sjukvård/
Tillfälligt
sammanhängande
rehab i hemmet?
1. I begreppet utan stora svårigheter kan i vissa fall, förutom individens förflyttningsförmåga och
sjukdomsgrad även ålder/livskvalitet, årstid, svårigheter m färdtjänst, behov av
kommunanställd ledsagare mm vägas in.
2. När en sjukvårdsåtgärd given i ordinärt boende pågått en vecka och vårdcentralen bedömer
att åtgärden kommer att behöva pågå längre än två veckor så ska VC kunna bjuda in
kommunsjuksköterska och lämpligen påföljande vardag påbörja en diskussion om
vårdövertagande. Beslut om detta ska verkställas senast 12 – 14 dagar efter det att
sjukvårdsåtgärd påbörjats. Planeringen sker vid behov i form av SIP.
Om hemsjukvård och vårdcentral inte kommer överens om en lösning ska skyndsamt
respektive parts representant i NOSAM NÄV hantera frågan.

Följande funktioner finns inom respektive organisation:
Hemsjukvård
Sjuksköterska/Distriktssköterska
Sjukgymnast/ Arbetsterapeut
Personliga hjälpmedel
Förbrukningsartiklar
Ordna transport av de avlidna som omfattas
av kommunal HoS

Vårdcentral
Sjuksköterska/Distriktssköterska
Sjukgymnast/Arbetsterapeut
Personliga hjälpmedel
Förbrukningsartiklar
Ordna transport av avlidna till obduktion och
för borttagande av pacemaker
Läkarinsats och läkemedel inkl SÄRNÄR
Remittering till specialistvård

En överföring mellan vårdcentral och kommunal hälso- och sjukvård sker genom att
vårdcentralen kontaktar hemsjukvården i stadsdelen eller tvärt om.
Initiativ till vårdplanering kan även tas av den enskilde samt, efter samråd med den enskilde,
av närstående, sjukhus, och rehabiliteringsenhet.
Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska alltid föregås av en samordnad
vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman(se HoSavtalet). Inför övertag sker informationsöverföring.
Vid årligt samverkansmöte sker uppföljning av ovanstående.

