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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2017 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Se 
länk:http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsj
ukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra 
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om 
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke 
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet 
utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. 
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av 
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i 
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda avser vi också att följa den 
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. 

Faktureringsrutin 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs. 

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 

Ersättningsnivå 2017 

Ersättningsnivån för 2017 är: 

585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut. 

610 kr/timma gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut. 

 


