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Kommunaliserad hälso- och sjukvård i 
hemmen Norrbotten 2013 –  

Förtydligande till personal RN 
 

 

 

På webbsidan för ”hemsjukvårdens A-Ö” 

https://www.nllplus.se/Samverkan-utveckling-och-

innovation/Samverkan/Kommunsamverkan/Hemsjukvard-och-

hembesok/Slutrapport-hemsjukvardsutredningen-2013/ 

 

återfinns bla 

1) under S Slutrapport  

”Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 2013” Norrbottens Län 

bilaga 1, antagen av politisk styrgrupp 2012-03-29 

https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredning

en/Slutrapport.pdf 

 

2) och under I  Inkontinenshjälpmedel 

länk vidare till förtydligande inkontinenshjälpmedel 

”Förtydligande angående inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och 

begreppet hemsjukvård” 2013-05-28 (Henry Lundgren/Gitt Ström) 

 

3) och under E Ekonomirapport 

https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredning

en/Ekonomirapport%20hemsjukv%c3%a5rden.pdf 

 

 

 

 

Detta dokument kompletterar   1) Slutrapporten 2012-03-29 

Och ersätter              2) Förtydligande 2013-05-28  

 

 

 

 

 

 

 Hemsjukvård och Hembesök 

Definieras i slutrapport enligt ovan, kap 5, sid 10-15 

 

https://www.nllplus.se/Samverkan-utveckling-och-innovation/Samverkan/Kommunsamverkan/Hemsjukvard-och-hembesok/Slutrapport-hemsjukvardsutredningen-2013/
https://www.nllplus.se/Samverkan-utveckling-och-innovation/Samverkan/Kommunsamverkan/Hemsjukvard-och-hembesok/Slutrapport-hemsjukvardsutredningen-2013/
https://www.nllplus.se/Samverkan-utveckling-och-innovation/Samverkan/Kommunsamverkan/Hemsjukvard-och-hembesok/Slutrapport-hemsjukvardsutredningen-2013/
https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredningen/Slutrapport.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredningen/Slutrapport.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredningen/Ekonomirapport%20hemsjukv%c3%a5rden.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/info/Hemsjukv%c3%a5rdsutredningen/Ekonomirapport%20hemsjukv%c3%a5rden.pdf
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 Rehabilitering, habilitering och medicintekniska produkter 

(hjälpmedel) 

Definieras i slutrapport enligt ovan, kap 6, sid 15-18 

 

Kapitel 6.4 Inkontinenshjälpmedel, diabetestekniska hjälpmedel 

och sjukvårdsmaterial 

Vid en kommunalisering behöver hemsjukvården ha tillgång till 

förbruknings- och provtagningsmaterial inom kommunernas egen 

organisation. För att skapa en effektiv hemsjukvård, med bland 

annat så lite restid som möjligt behöver förråd finnas nära 

personalen och vara tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan. 

- Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinens- och 

diabetestekniska hjälpmedel till hemsjukvårdspatienter 

övergår till kommunerna 

- Kostnadsansvaret för sjukvårds- och provtagningsmaterial 

övergår till den kommunaliserade sjukvården i ordinärt och 

särskilt boende. 

 

 

Med ledning av detta kan vi fastslå, att  

Hemsjukvårdspatient är den som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser varaktigt, över tid, i hemmet. Bedömningen är 

individuell och ska beakta patientens hela situation. 

 

 

Detta innebär bl.a att: 

 Beslut om hemsjukvård eller inte, aldrig enbart kan baseras på 

diagnos eller symptombild 

 Alla personer kan bli hemsjukvårdspatienter, oavsett 

grupptillhörighet, av typ LSS/personkrets,  missbrukare med eller 

utan samsjuklighet, patienter med kronisk psykisk sjukdom, 

inskrivna i omsorg etc. 

 Förskrivning av inkontinenshjälpmedel är en hälso- och 

sjukvårdsinsats där förskrivaren ansvarar för utprovning, instruktion 

av patient/anhörig/personal samt uppföljning av hjälpmedlets 

funktion. 

I de fall där patienten inte kan hantera eller ta ansvar för sina 

hjälpmedel, och där utprovning och uppföljning lämpligast sker i 

hemmet, så betecknas det som jämställt med hemsjukvård. Dessa 

personer kan ha närstående/hemtjänst/-personlig assistans som 

utför sjukvårdande behandling i patientens ställe 

(delegering/egenvård). 

 

2018-05-25/ Mats Weström 

Division Närsjukvård 

 


