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Överenskommelse för kommunerna i Gävleborgs län om
hemsjukvård för patienter som är i behov av vård i annan
kommun inom länet
Bakgrund
Utifrån aktuellt gällande avtal för hemsjukvård mellan Landstinget Gävleborg har länets
kommuner tagit fram en gemensam överenskommelse avseende den ekonomiska
ersättningsnivån för hemsjukvård när den utförs av annan kommun.
(Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall,
Nordanstig).

Syfte
Överenskommelsen syftar till att förtydliga ansvarsfördelningen för hemsjukvård på
primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster dygnet runt.

Hemsjukvård för patient som är i behov av hemsjukvård i annan
kommun inom länet
När en person i behov av hemsjukvård befinner sig i annan kommun inom länet kan detta
lösas genom ett avtal mellan de två kommunerna.






Hemkommunen ersätter då den mottagande kommunen med ett fastställt belopp per
timme som gäller över hela länet. Beloppet fastställs i socialchefsgruppen.
Antalet timmar beräknas på den totala tidsåtgången och ska inkludera restid och
annan tid (till exempel dokumentation).
Övertagande av hemsjukvårdsinsatser ska föregås av en gemensam planering
med samtliga berörda parter för att säkerställa att vården sker på ett patientsäkert
sätt.
Hemsjukvårdspatienten ska uppfylla de överenskomna kriterierna för att bli
hemsjukvårdspatient.
Vid vistelse som varar upp till 4 veckor behåller hemkommunen uppföljningsansvar
och bedömning av hjälpmedel, om vistelsen (i undantagsfall) varar mer än 4 veckor
tar den mottagande kommunen ansvar för uppföljning och bedömning av hjälpmedel.

Betalning till vistelsekommunen utgår för 2018 med 425 kr timme
Uppräkning av á-priset görs varje år enligt PKV-index. Justering av timersättningen sker
årligen per den 1 april. Detta för att kunna använda slutligt PKV för innevarande år
Revidering av överenskommelsen
Överenskommelsen revideras vid behov, minst en gång per år i samband med
indexuppräkningen.
Bilaga: Avtal om hemsjukvård för patient hemmahörande i annan kommun.

