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Hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen  
Bakgrund  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § skall var och en som är i behov av hälso- och 
sjukvård erbjudas detta oavsett om hen är kommuninnevånare eller inte. Det innebär i 
praktiken att kommunerna i Västra Götaland skall utföra hemsjukvård i ordinärt boende åt 
personer bosatta inom regionen, oavsett var de är folkbokförda.  

Den vårdgivande kommunen har rätt att debitera folkbokföringskommunen för det antal 
timmar som man kommit överens om. Det ligger i vårdkommunens ansvar, att hos 
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på hemsjukvården som skall ges innan 
fakturering sker.  

Hemsjukvård ges utifrån HSL:s lagrum, sjuksköterskeinsats och/eller rehabiliteringsinsats.  

Ansvar och genomförande  
  
Patientansvarig sjuksköterska meddelar närmaste chef om aktuellt ärende, oavsett om 
det är en patient som tillfälligt skall vistas i vår kommun eller om det är en patient som 
är inskriven hos oss och skall vistas i annan kommun.  

  
Vistelsekommunen stämmer av med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen,  
vilket skall dokumenteras och skrivas under, innan beslut lämnas till den enskilde.  
 
Beslutet/överenskommelsen skall innehålla de patientuppgifter som behövs för att  
kunna utföra en god och säker vård samt en beskrivning av aktuell(a)  
insats(er), beräknad tidsåtgång inklusive restid. 
 
Patienten skall inte debiteras någon sjukvårdsavgift i vistelsekommunen utan fortsätter  
betala sin avgift i hemkommunen.  
 
Dokumentation av mål, åtgärder och uppföljning sker i patientjournal av respektive  
vårdgivare.  
 
Omvårdnadsepikris skrivs ut och sänds med patienten efter vårdtidens slut i 
vistelsekommunen. Ärendet avslutas därefter. 
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Hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen 

Bakgrund 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § skall var och en som är i behov av hälso- och sjukvård erbjudas detta oavsett om hen är kommuninnevånare eller inte. Det innebär i praktiken att kommunerna i Västra Götaland skall utföra hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom regionen, oavsett var de är folkbokförda. 

Den vårdgivande kommunen har rätt att debitera folkbokföringskommunen för det antal timmar som man kommit överens om. Det ligger i vårdkommunens ansvar, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på hemsjukvården som skall ges innan fakturering sker. 

Hemsjukvård ges utifrån HSL:s lagrum, sjuksköterskeinsats och/eller rehabiliteringsinsats. 

Ansvar och genomförande 

 

Patientansvarig sjuksköterska meddelar närmaste chef om aktuellt ärende, oavsett om det är en patient som tillfälligt skall vistas i vår kommun eller om det är en patient som är inskriven hos oss och skall vistas i annan kommun. 

 

Vistelsekommunen stämmer av med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen, 

vilket skall dokumenteras och skrivas under, innan beslut lämnas till den enskilde. 



Beslutet/överenskommelsen skall innehålla de patientuppgifter som behövs för att 

kunna utföra en god och säker vård samt en beskrivning av aktuell(a) 

insats(er), beräknad tidsåtgång inklusive restid.



Patienten skall inte debiteras någon sjukvårdsavgift i vistelsekommunen utan fortsätter 

betala sin avgift i hemkommunen. 



Dokumentation av mål, åtgärder och uppföljning sker i patientjournal av respektive 

vårdgivare. 



Omvårdnadsepikris skrivs ut och sänds med patienten efter vårdtidens slut i

vistelsekommunen. Ärendet avslutas därefter.
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