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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 
Besöksadress: Södra vägen 9 
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–0015

Datum 
20210101 

Uppdragsbeskrivning Läkarmedverkan hemsjukvård Halland 

Läkarmedverkan ansvarar from 20210101 för läkarinsatserna på korttidsboendena i 
Halland. 
Akuta hembesök för patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt boende enligt nedan. 

Mål: 
Att patienter blir tryggt omhändertagna på optimal vårdnivå, där vård i hemmet är den 
primära målsättningen och att besök på akuten och slutenvård undviks där det är möjligt. 
Att samarbetet mellan slutenvård, närsjukvårdsvårdsläkare och kommunens hemsjukvård 
stärks. 

Målgrupp: 
Patienter som bor i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården och som inte kan ta sig till 
sin vårdcentral. Patienten ska ha behov av akuta eller brådskande hembesök/konsultationer 
av Läkarmedverkan hemsjukvård samma dag.  

I första hand ska kommunsköterska vända sig till patientens listade vårdcentral. 
Den vårdenhet där patienten är listad har helhetsansvaret för patienten. 
Akut i medicinsk betydelse avser i dessa fall att patientens sjukdomstillstånd har försämrats 
snabbt och där ett uteblivet hembesök eller konsultation med största sannolikhet innebär 
att patienten transporteras till sjukhus. Läkare i läkarmedverkan hemsjukvård bedömer 
tillsammans med kommun SSK om hembesök behövs. Om inte hembesöket är akut eller 
om Läkarmedverkan inte har möjlighet är det den vårdenhet där patienten är listad som 
ansvarar för att hembesök sker. 

Bemanning läkarmedverkan: 
Verksamhetschef Anette Karlsson anette.g.karlsson@regionhalland.se 073-2023922 
Läkare för Laholm/Halmstad Anna Mars  
Läkare för Halmstad Marit Björstedt  
Läkare för Halmstad/Falkenberg/Hylte Helena Gedda   
Läkare för Varberg Barbro Asserlund  
Läkare för Varberg/Falkenberg Vera Nilausen  
Läkare för Kungsbacka Katharina Schubertsson  
Läkare för Kungsbacka Abed Vahedi   

Telefontillgänglighet vardagar mellan kl. 8-16.30, telefonen kopplas om till kollega vid 
frånvaro (OBS! Sms vidarebefordras inte och ska inte användas för att initiera kontakt). 
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Exempel på tillstånd där kommunsköterskan kan kontakta Läkarmedverkan i 
hemsjukvården: 
 

• Feber 
• Nytillkomna andningsbesvär 
• Tilltagande/akut bensvullnad (unilateral eller bilateral, ej kronisk) 
• Infektion t ex hud-, urin-, tarm-, lung- 
• Falltrauma 
• Försämrat bensår 
• Sårskada 
• Försämrat allmäntillstånd 
• Försämrad bensmärta vid arteriell insufficiens 
• Brytpunktsamtal där patienten inte har en känd och fast läkarkontakt på 

vårdcentralen 
 
 
Kommunsköterskan  i ordinärt boende ska alltid vända sig till den  vårdcentral där 
patienten är listad vid: 
 

• Receptförnyelse (såvida det inte rör pågående behandling via Läkarmedverkan) 
• Uppstart av apodos 
• Konstaterande av dödsfall 
• Ifyllande av dödsbevis och dödsorsaksintyg 
• Vårdintygsbedömning 
• Intyg för t ex god man, förvaltarskap 
• Brytpunktsamtal där patienten har känd och fast läkarkontakt på vårdcentralen 
• Kroniska besvär t ex ryggvärk, känd depression 
• Årskontroller av t ex diabetes, hypertoni, hypothyreos  

 
 

 

Närsjukvården Läkarmedverkan i Halland 

Anette Karlsson 
Verksamhetschef 

 
 

 


