Informationsbrev vecka 34 2018
Sjukresor
Kom ihåg att informera patienterna att det inte är berättigade till reseersättning om
patienten på egen begäran sökt via valfrihetsvård/egenremiss utanför Halland, trots
att Region Halland kunnat erbjuda motsvarande vård. Patienten har inte heller rätt till
reseersättning om remiss skrivs av en läkare på en vårdcentral direkt till ett annat
landsting.

Tölö äldre boende och Tölö servicehus finns inte
Kungsbacka kommun informerar att Tölö äldreboende/Tölö servicehus måste tas bort
ur alla register och adressen för Hemtjänsten Hede/Älvsåker i Kungsbacka är
Kommunvägen 46, 434 40 Kungsbacka.

Information från Försäkringskassan
Egenvård- sondmatning assistansersättning.
Information gällande medicinska utlåtanden där egenvård i form av sondmatning är
aktuell.
Bifogar dokument

Riktade hälsosamtal
Representant för de privata vårdcentralerna i styrgruppen för införandet av
riktade hälsosamtal
Efter beslutet i HSU 19 juni om att breddinförandet av riktade hälsosamtal skjuts fram
till 2019 (piloter fr.o.m. kvartal 4 2018) håller vi nu på att rigga en projektorganisation.
Det krävs för att arbete mer intensivt med förberedelser, piloter och implementering
av hälsosamtalen under 2018-2019. En styrgrupp och en projektgrupp för arbetet
håller på att ta form. I samband med detta söker jag en representant från de privata

vårdcentralerna till styrgruppen. Styrgruppens första möte ska hållas under
september. Det är ännu inte bestämt hur ofta styrgruppen behöver träffas men under
hösten kan det tänkas handla om en avstämning i månaden för att vi ska komma
framåt i projektet.
Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse, gör det så snart som möjligt till
maria.nordin@regionhalland.se
Följande 6 vårdcentraler kommer vara piloter, tidplanen för detta är nov 2018 t.o.m.
feb 2019:
Neptunuskliniken Varberg
Vårdcentralen Ullared
Vårdcentralen Andersberg Halmstad
Vårdcentralen Onsala
Husläkarna Falkenberg
Lagaholmskliniken Laholm
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Egenvård- sondmatning assistansersättning.
Information gällande medicinska utlåtanden där egenvård i form av sondmatning är aktuell.
Denna information berör främst enheter inom Neurologi, Rehabiliteringsmedicin,
Barnmedicin och Habilitering. Vi ber er därför att vidarebefordra informationen till ovan
nämnda enheter.
Bakgrund:
En dom i högsta förvaltningsdomstolen har medfört förändrat informationsbehov för
Försäkringskassan gällande sondmatning. Av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13
april 2018 i mål nr 682-17 framgår att för den som behöver hjälp med det grundläggande
behovet måltid i form av sondmatning som utförs som egenvård ska Försäkringskassan
bedöma vilken hjälp som är tillräckligt privat och integritetskänslig för att ge rätt till
assistansersättning.
Matning genom munnen innebär ett mycket nära samspel mellan den enskilde och
assistenten. Motsvarande samspel förekommer vanligen inte vid sondmatning utöver på
och urkoppling.
För att kunna ta ställning till hur integritetsnära sondmatningen är i det enskilda fallet
behöver Försäkringskassan följande information.
1: Bakgrund/orsak till att sondmatning ordinerats.
2: Risker i det enskilda fallet som är förenade med sondmatningen. (vakenhetsgrad,
aspirationsrisk, sänkt förmåga att hosta upp aspiration etc.)
3: Hur sondmatningen ordinerats att genomföras.
För att undvika kompletteringsbehov är vi tacksamma om informationen skrivs in i
Läkarutlåtande för assistansersättning 7805 ruta 8 sjukvårdande insatser i hemmet. Om
intygsskrivaren inte har informationen får gärna hänvisning till rätt instans göras. Vi inser att
detta medför ett visst merarbete men där informationen inte finns kommer vi att behöva
komplettera med riktade frågor för att kunna fatta rätt beslut.
Vid frågor kontakta gärna undertecknad per mail.
Försäkringskassan
Carl Höckerfelt
Nationell försäkringsmedicinsk koordinator
Avdelningen för funktionsnedsättning
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E-post: carl.hockerfelt@forsakringskassan.se

