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Arbetsrutin för samarbete mellan vårdcentralens 
Mobila hemsjukvårdsläkare och kommunal hälso- och 
sjukvård 

 

Indelning  
Västra Götalandsregionens ansvar omfattar läkarinsatser till de personer som omfattas av 
det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) 
(HSL) kap 12 1-2§§ det vill säga de som bor i särskilda boenden (beslut enligt 
Socialtjänstlagen, SoL) och i bostäder med särskild service (beslut enligt Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade, LSS) och de som erhåller korttidsvistelse/-boende (beslut 
enligt SoL) samt personer som besöker dagverksamheter/daglig verksamhet (beslut enligt 
SoL eller LSS) och som erhåller hälso- och sjukvård i ordinärt boende (läkarmedverkan i 
hemsjukvård – KoK 2.3.4). Gäller även verksamheter i kommunen där kommunen överlåtit 
ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård till annan huvudman. 

Målgrupp   
Alla patienter i kommunal hälso- och sjukvård, inom LSS, Socialpsykiatri i ordinärt boende 
som är listade på vårdcentral. Patient som på grund av fysiska eller psykiska besvär har stora 
svårigheter att ta sig till vårdcentralen. ”Patienter med behov av medicinsk bedömning inom 
1-7 dagar, planerade hembesök samt vid årskontroller. Vid akut behov av specialistvård 
kontaktas 112 eller Mobilt akutläkarteam för konsultation.  
 

Lokal rutin bör finnas för varje vårdcentral och hemsjukvårdsområde om: 
• Planering inför planerade hembesök  

• Planering inför oplanerade hembesök  

• Planering inför årskontroll  

• Utrustning vid hembesök  

• Dokumentation 

• Kommunikation efter hembesök 

• Kontaktuppgifter 

• Kommunikationsvägar   

• Rapportering tex. enligt SBAR 

• Följa Närområdesplanen 

Kostnad  
Patientavgift för besök av läkare är 100 kr och hembesök 100 kr. Besöket ingår i 
högkostnadsskyddet och är avgiftsfritt för personer över 85 år. Patienten ska informeras om 
aktuell avgift inför kontakt med Mobil hemsjukvårdsläkare.   


