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Vägledning kring utförande och hälso-och sjukvårdsinsatser i 

hemmet för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 

nödvändigt tillstånd. 

Det finns möjlighet att teckna en överenskommelse om insatser och ersättning vid 

kommunal primärvård för denna målgrupp. 

Kommunen har enligt lag inte något hälso-och sjukvårdsansvar för asylsökande och 

personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd men kan efter överenskommelse 

och mot ersättning vara utförare av hälso-och sjukvårdsinsatser åt Region Skåne.   

Överenskommelse begränsas till insatser, inte övertag av ansvar, som bedöms vara 

kommunal primärvårdsnivå utifrån tröskelprincipen. 

 

Samverkan vid hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet.  (Flöde) 

Kommunen tillfrågas om att utföra hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet inom ramen för 

kommunal primärvård. 

1. 1.  Region Skåne kontaktar kommunal primärvård i vistelsekommunen via den 

vårdcentral som har närområdesansvar, d.v.s. den vårdcentral som är belägen geografiskt 

närmast patientens vistelseadress. 

1.2. Om patient som vårdas i sluten vård bedöms ha fortsatt behov av hälso- och sjukvård 

efter utskrivning från slutenvården ska vårdcentral med närområdesansvar kontaktas för 

gemensam planering enligt Skånegemensam Rutin och vägledning för samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Enhetschef för den kommunala primärvården gör bedömning om det finns möjligheten i 

verksamheten och utifrån det beviljas det. 

 En skriftlig överenskommelse om vård i hemmet ska upprättas enligt blankett 

Överenskommelse kring utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för 

asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd  
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Hjälpmedel (Flöde) 

Tjänsteköp avseende hjälpmedel omfattar följande delar i förskrivningsprocessen; 

bedömning av behov av insats, prova ut och välja lämplig specifik produkt, informera, 

instruera/informera om användning. Tjänsteköp avseende hjälpmedel omfattar inte 

följande delar i förskrivningsprocessen; följa upp och utvärdera funktion och nytta. 

Utlämnade hjälpmedel registreras som sålda till Region Skåne i 

hjälpmedelsverksamhetens IT-system och därmed uppfylls de spårbarhetskrav. 

Enhetschef för den kommunala primärvården gör bedömning om det finns möjligheten i 

verksamheten och utifrån det beviljas det. 

En skriftlig överenskommelse om vård i hemmet ska upprättas enligt blankett 

Överenskommelse kring utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för 

asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.  

 

Ersättning och fakturering  

Vid en överenskommelse om utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser ska ersättning till 

kommunen regleras.  

Kommunen fakturerar Region Skåne månadsvis för genomförda insatser enligt blankett 

Fakturering för utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för asylsökande och 

personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

 Ersättningen till kommunen och kostnaden för vården för Region Skåne regleras enligt 

prislistan ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2022”, vilken 

uppdateras årligen och fastställs av Södra Regionvårdsnämnden3.  

 Ersättning för vård i hemmet gäller för ett besök per påbörjad timma av insatser inklusive 

restid samt för specificerade kostnader för hjälpmedel. Kostnader för hjälpmedel ersätts 

med hjälpmedlets aktuella ekonomiska värde samt ev påslag för kostnader som tillkommit 

t ex frakt. 

Dagjournal skickas till ekonomienheten. Ansvarig för att fylla i den är leg. personal, 
ansvarig för att skicka den är kontaktperson som har skrivit på avtalet. 

 

 

 


