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Hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen 

 

Bakgrund  

Kommunerna har ansvar för att ge hemsjukvård till personer i ordinärt boende inom 

Västra Götaland, oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Se VästKom  

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. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i Västra 

Götalandsregionen är vägledande för ansvar och nivå på insatsen.  Hälso- och 

sjukvårdsavtal VGR och kommunerna 

 

Syfte  

Säkerställa en god och säker vård under tillfällig vistelse i annan kommun än 

folkbokföringskommunen. 

 

Ansvar och genomförande 

Patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut 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. 

Ansvarig chef för hälso- och sjukvård 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 aktuella insatser, 

beräknad tidsåtgång inklusive restid.  

https://www.vastkom.se/samverkansomraden/valfardsutveckling/hemsjukvardochhemtjanst.4.6c0185fc15d54d834e317db5.html
http://www.vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/
http://www.vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/


Vid behov av hjälpmedel under vistelse i annan kommun regleras detta utifrån 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

 

Dokumentation patientjournal 

Dokumentation av mål, åtgärder och uppföljning sker i patientjournal hos den 

vårdgivare som utför vården.  

Omvårdnadsepikris och/eller epikris för rehabiliteringsinsatser skrivs ut och sänds 

med patienten efter vårdtidens slut i vistelsekommunen. Ärendet avslutas därefter. 

 

Tidsredovisning och avgifter 

Patienten skall inte debiteras någon avgift i vistelsekommunen utan fortsätter betala 

sin avgift i hemkommunen. 

All tid som utförs redovisas på särskild blankett och lämnas till närmsta enhetschef. 

Enhetschef för hemsjukvård ansvarar för att hemkommunen debiteras. 
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