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Bilagor till Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015 

Läkarmedverkan för personer med kommunal hälso- och sjukvård 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Läkarmedverkan för personer med 
kommunal hälso- och sjukvård beskriver 
ansvarsfördelning och former för samarbete. 
Läkarmedverkan i särskilda boenden och 
korttidsboenden för äldre och funktionshindrade 
är specificerad. Det som står i bilagan angående 
funktionshindrade har inte reglerats i 
uppdragsbeskrivningarna för närsjukvården fram t 
o m 2016.
(Uppdragsbeskrivningen är politiskt fastställd och
styr bland annat läkarinsatserna i den kommunala
hälso- och sjukvården.)

– Bilagan slopas.

– Medverkan av läkare med specialistkompetens i
allmänmedicin regleras i uppdragsbeskrivningen för
närsjukvården.

– Medverkan av läkare med annan
specialistkompetens bedöms individuellt i samband
med vårdplaneringar.

Avstämning görs mellan Uppdragsavdelningen och Avd. 
för regional samverkan (Regionkontoret) inför den årliga 
revideringen av uppdragsbeskrivningen i de delar som rör 
läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Start inför revideringen 2017. 

Hjälpmedel, utrustning och förbrukningsartiklar 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Hjälpmedel, utrustning och 
förbrukningsartiklar innehåller en uppdelning av 
kostnadsansvaret mellan Landstinget Halland och 
kommunerna enligt specificerad 
ansvarsfördelning. 

Förteckningar med medicinsk basutrustning och 
sjukvårds- och förbandsmaterial ingår i bilagan. 

– Bilagan slopas.

– Kostnadsfördelningen avseende förskrivningsbara
hjälpmedel följs upp av Hjälpmedelscentrum.

– Kostnadsfördelningen avseende utrustning och
förbrukningsartiklar följer hälso- och
sjukvårdsansvaret.

– Kostnaderna för samtliga huvudmän följs upp
fr.o.m. 2015-04-07.

Kostnadsfördelningen kommer att följas upp och 
eventuellt revideras under 2017 i enlighet med 
överenskommelsen om hemsjukvården i Halland 2015. 

En plan är under framtagande för att kunna följa 
kostnaderna fr.o.m. 2015-04-07. Regionkontoret ansvarar 
för att ta fram planen i samarbete med kommunerna, 
Hallands sjukhus, närsjukvården och Hjälpmedelscentrum. 
Planen ska vara klar i december 2015. 

Avtal om inkontinenshjälpmedel från 1998 mellan 
Landstinget Halland och kommunerna har sagts upp av 
Region Halland och upphör att gälla fr.o.m. 2016. 



Egenvård och egenträning 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Egenvård och egenträning från 2009 är 
inaktuell. 

Riktlinjer Egenvård i Halland ersatte fr.o.m. 2011-
03-01 bilagan från 2009.

Riktlinjerna från 2011 är inte uppdaterade i 
förhållande till Socialstyrelsens föreskrift Ändring i 
föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av 
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
egenvård (SOSFS 2012:10).   

– Riktlinjer Egenvård i Halland slopas.

– Egenvårdsbedömningen utgör en del av
vårdplaneringar och styrs av Socialstyrelsens
föreskrift Bedömning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS
2009:6).

Följande riktlinjer för vårdplaneringar har upprättats i 
samverkan mellan Region Halland och kommunerna: 
– Riktlinje för samordnad vårdplanering (SVP) vid in- och
utskrivning från sjukhus
– Riktlinje för vårdplanering Hemsjukvård i öppenvård och
enstaka hembesök
– Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP)

Egenvårdsbedömningar beskrivs i riktlinjerna som en del 
av vårdplanen. 

Policy vårdhygien 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Policy vårdhygien avser all kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Beskriver ansvarsfördelningen mellan Landstinget 
Halland och kommunerna. 

Innehållet är inaktuellt. 

– Bilagan slopas.

– Dokumentet Ansvarsfördelning - Vårdhygien
Halland och de halländska kommunerna godkänns.

Enligt Socialstyrelsen ska samtliga vårdgivare ha tillgång 
till vårdhygienisk kompetens knuten till vårdhygienisk 
enhet. 



Läkemedelsförsörjning inom kommunal hälso- och sjukvård 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Läkemedelsförsörjning inom kommunal 
hälso- och sjukvård avser all kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Beskriver bland annat kommunernas ansvar för 
akutläkemedelsförråd och Landstinget Hallands 
kostnadsansvar för vissa läkemedel. 

Innehållet är inaktuellt. 

– Bilagan slopas.

– Läkemedesförsörjning i kommunal hälso- och
sjukvård regleras av Rutin – Kommunala
akutläkemedelsförråd.

Rutinen är fastställd av chefläkare i närsjukvården och 
godkänd av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
kommunerna. Rutinen revideras kontinuerligt.  

http://www.halmstad.se/download/18.3d210e86148001
d7b73a5670/1412751153232/kommunala-
akutlakemedelsforrad-2014.pdf 

Rehabilitering och habilitering 
Beskrivning av bilagan från 2009 För beslut Kommentar 

Bilagan Rehabilitering och habilitering beskriver 
kortfattat ansvarsfördelningen mellan Landstinget 
Halland och kommunerna. 

Innehåller otydliga formuleringar. 

Den reviderade bilagan om rehabilitering och 
habilitering godkänns. 

Bilagan har tagits fram i samarbete med bland annat 
Regionala genomförandegruppen. 

Bilagan beskriver ansvarsfördelning och samverkan 
mellan vårdnivåerna. 

http://www.halmstad.se/download/18.3d210e86148001d7b73a5670/1412751153232/kommunala-akutlakemedelsforrad-2014.pdf
http://www.halmstad.se/download/18.3d210e86148001d7b73a5670/1412751153232/kommunala-akutlakemedelsforrad-2014.pdf
http://www.halmstad.se/download/18.3d210e86148001d7b73a5670/1412751153232/kommunala-akutlakemedelsforrad-2014.pdf

