
Från och med den 20 januari 2014 övertar länets kommuner ansvaret för hemsjukvård i ordinärt 
boende från landstinget. För den som får hälso- och sjukvård i sitt hem ska detta innebära minsta 
möjliga skillnad. Hemsjukvården ska även i fortsättningen utmärkas av att vara trygg och säker och 
fungera dygnet runt. 

I praktiken innebär hemsjukvårdsreformen att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker 
i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), 
blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget.  

Vem kommer att ansvara för vad? 
Den nya ansvarsfördelningen mellan Boxholms kommun och landstinget kan i korthet beskrivas så 
här: 

Boxholms kommun ska ansvara för: 
 

 Den hemsjukvård som idag bedrivs av primärvården. 

 Delar av LAH-verksamhetens palliativa uppdrag som är att betrakta som basal palliativ vård. 

 Delar av hemsjukvårdsinsatser som idag utförs av den avancerade hemsjukvården på 
uppdrag av specialistsjukvården. 

 Patienter som har långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av 
vårdinsatser från både landsting och kommun. 

 Alla hjälpmedel – förutom klinikhjälpmedel och hjälpmedel till barn. 

 Grundläggande rehabilitering i hemmet 

 

Landstinget ska ansvara för: 

 Läkarkompetens – tillgodose behov. 

 Sällankompetens och reell kompetens som kommunen inte har, på grund av att insatser utförs 
sällan. 

 Att vid behov ge konsultativt stöd som möjliggör fortsatt vård i hemmet, oavsett tid på dygnet 
eller geografiska avstånd till sjukhus. 

 Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars 
livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett läkarlett multiprofessionellt team med 
särskild kunskap och kompetens. 

 Hjälpmedel till barn och ungdomar. 

 Klinikhjälpmedel – exempelvis andnings-, syn- och hörhjälpmedel.  

 Om hemsjukvårdsreformen på landstingets webbplats 

Är du intresserad av att veta mer, så är du välkommen att kontakta Ulla Larsson MAS 0142-895 59 
eller Rozita Hedqvist äldreomsorgchef 0142-896 33, som är lokal projektledare för 
hemsjukvårdsreformen i Boxholm.  

 


