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Samverkansrutin mellan Landstinget i Värmland och Värmlands
kommuner när en vårdtagare/patient som fyllt 18 år blir inlagd
på något av länets tre sjukhus och har behov av medföljande
personal från sin hemkommun.
Vid sjukhusvård ansvarar landstinget för den enskildes behov av omvårdnad. Vissa patienter kan dock ha sådana behov att de kan vara berättigade
till personlig assistans även under sjukhusvistelse. Detta beslutas, efter ansökan av den enskilde, av kommunen eller i förekommande fall Försäkringskassan. Sådana insatser bekostas av kommunen/Försäkringskassan. I
vissa undantagsfall kan den medicinska bedömningen dock vara sådan att
kommunikationen och omvårdnaden för patienten underlättas om en för patienten känd person medföljer. Beslut i dessa fall fattas av avdelningschef
och insatsen bekostar landstinget.

Vårdtagare/Patient som beviljats assistansersättning av Försäkringskassan
Vissa personer med funktionsnedsättning kan ha beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär att ersättning betalats ut för individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Huvudregeln
är dock att man inte kan få assistansersättning när man vårdas på sjukhus.
Vid en kortare sjukhusvistelse (högst fyra veckor) och om särskilda skäl föreligger kan assistansersättning beviljas från Försäkringskassan efter att telefonanmälan eller skriftlig anmälan inkommit (Försäkringskassan, Vägledning 2003:6 version 6).
De grundläggande behov som kan ligga till grund för assistansersättning vid
kortare sjukhusvistelse (högst fyra veckor) kan vara ”att man behöver hjälp
med att sköta sin personliga hygien, att äta, klä av och på sig och att kommunicera. Det kan också innefatta annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper om den funktionshindrade” (Försäkringskassan, Vägledning
2003:6, Version 6.
Vid behov av assistans längre än fyra veckor gäller samma regler som under
rubriken ”Ekonomisk rutin vid inläggning på sjukhus”
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Medföljande personals ansvar vid akut sjukvård
Vårdtagare/patient beviljad insats enligt LSS eller LASS i form av hemtjänst, särskilt boende för service och omvårdnad, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS eller personlig assistent
•

Vid akut besök på sjukvårdsinrättning kan vårdtagare/patient, efter
bedömning av tillståndet behöva ha sällskap av medföljande personal. Medföljande kan även vara en närstående eller en person från en
frivilligorganisation.

•

För vårdtagare/patient i bostad med särskild service för vuxna samt i
insatsen personlig assistent kan medföljande personal och eventuell
överrapportering ingå vid akuta sjukhusbesök (LSS eller LASS).

•

Efter att akutremiss och överrapportering har lämnats till tjänstgörande sjuksköterska på aktuell avdelning, övergår ansvaret för vårdtagaren/patienten till landstinget. Det ska tydligt framgå vid överrapporteringen om verksamhetschefen bedömer att medföljande personal behöver kvarstanna vid en eventuell inläggning (se inläggning på
sjukhus).

Medföljande personals ansvar vid arbete på sjukhus
Den medföljande personalen skall av ansvarig chef i kommunen ha fått
nödvändiga instruktioner om vad som gäller vid arbete på sjukhus. Detta avser arbetstider, raster, kläder/ombyte, hygienrutiner och smittskydd.
Den medföljande personalen skall alltid bära synlig namnbricka, kunna
uppvisa godkänd legitimation samt uppge vårdtagarens/patientens samt sin
egen kontaktperson i kommunen.

Berörd kommuns ansvar för patientinformation vid inläggning
Berörd kommun skall vid planerad inläggning på sjukhus alltid utfärda ett
sk ”kommunikationspass” (bilaga 1) för vårdtagaren/patienten. Detta skall
på sjukhuset förvaras i anslutning till vårdtagarens/patientens säng.

Ekonomisk rutin vid inläggning på sjukhus
Om medföljande personal från hemkommunen behövs vid inläggning på
sjukhus för en vårdtagare/patient som är beviljad insats enligt SoL, LSS eller LASS i form av hemtjänst, särskilt boende, bostad med särskild service
för vuxna eller personlig assistent gäller följande ekonomiska rutin:
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•

När en vårdtagare/patient blir inlagd på sjukhus bedömer verksamhetschefen/avdelningschefen på berörd vårdavdelning på sjukhuset
om vårdtagaren/patienten har behov av medföljande personal och
om det gäller hela dygnet från hemkommunen för att kommunikationen och omvårdnaden för vårdtagaren/patienten skall underlättas.

•

Om verksamhetschefen/avdelningschefen på berörd vårdavdelning
bedömer att det behövs en eller flera medföljande personal och om
det gäller hela dygnet för att vårdtagarens/patientens omvårdnadsbehov skall tillgodoses är det hemkommunen som försöker ordna en
för vårdtagaren/patienten känd person. I dessa fall är det landstinget
som står för kostnaden.

•

En debitering av medföljande personal/timme sker efter avslutat
vårdtillfälle på sjukhuset av den kommunala enhetens chef. På fakturan skall anges vårdtagarens/patientens namn, vårdavdelningens
namn och vårdtid. Fakturan skickas till landstinget efter samråd med
berörd samordnare på landstingets hälso- och sjukvårdsstab.

Begreppsförklaring
LSS:
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Insatserna är tio till antalet och en av dessa är personlig assistans.
LASS:
Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för
kostnader för personlig assistans (assistansersättning).
Personlig assistans:
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som
har omfattande funktionshinder. Man kan antingen få assistans genom
kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t
ex ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre
än 24 timmar/vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret. Om man
har behov av assistans mer än 20 timmar/vecka har man rätt till assistansersättning vilket beslutas av Försäkringskassan. Även vid dessa beslut har
kommunen ansvar de 20 första timmarna.
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106 kap 24-25 §§
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