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Tjänst Tjänstebeskrivning Grunderna för beviljande Mer information 

Rehabiliterande 
bedömningsperiod 
 

Rehabiliterande bedömningsperiod är en 
servicehelhet för viss tid där man stödjer 
klientens egna resurser och rehabilitering, 
beaktar klientens sjukvårdsbehov samt 
ordnar nödvändig fortsatt vård eller andra 
(öppenvård)tjänster.  Tjänsten genomförs 
som hembesök och vårdsamtal.  

Nya (mestadels) klienter i hemvård: 
1. patienter som skrivs ut från sjukhus och som har 
intensifierad rehabilitering för viss tid eller behov 
för sjukvård 
2. en mer grundlig bedömning efter en 
sjukvårdsperiod, vården fortsätter eventuellt i 
hemvården 
3. annat kortvarigt behov av intensifierad 
rehabilitering eller sjukvård hemma  

Stöd för utskrivningen; till exempel 1–3 
dagar  
Rehabiliterande bedömningsperiod, till 
exempel 1–4 veckor  
Rehabiliterande bedömningsperiod föregås 
i regel av regelbunden hemvård. 
 

Regelbunden 
hemsjukvård 

Tjänsten består endast av 
hemsjukvårdsbesök. Hemsjukvård är sjukvård 
som sker hemma efter medicinskt 
övervägande, till exempel vård av sår, 
läkemedelsbehandling, besök av hemvårdens 
skötare och läkare samt rehabilitering. 

Regelbunden hemsjukvård ges till patienter i alla 
åldrar efter medicinskt övervägande, 
minst ett besök i veckan.  
På grund av klientens hälsotillstånd är det 
motiverat att vården sker i klientens hem. 

Maskinell dosdispensering av läkemedel hör 
till hemsjukvården. Läkemedelsbehandling 
kan även genomföras med hjälp av en 
dosautomat.  
Uppföljning av tillståndet och 
läkemedelsbehandling som hör till 
hemsjukvården kan även ske genom en 
distansförbindelse. 

Tillfällig hemvård Tillfällig hemvård omfattar endast uppgifter 
som huvudsakligen genomförs som 
hembesök.  
 

Ett tillfälligt sjukvårdsbehov som är mest praktiskt 
att uppfylla hemma. Servicen är hemsjukvård som 
är kortvarig och varar högst i två månader eller 
upprepas mer sällan än en gång i veckan. 

 

Regelbunden hemvård 
och regelbunden 
hemservice 
 
 
 

Regelbunden hemvård består av såväl 
hemservicens som hemsjukvårdens uppgifter 
som genomförs genom hembesök.  
Hemsjukvård är sjukvård som sker hemma 
efter medicinskt övervägande, till exempel 
vård av sår, läkemedelsbehandling, besök av 
hemvårdens skötare och läkare samt 
rehabilitering. En del av hemvården kan även 
vara distansvård. 

Hemvård beviljas till klienter som till sin kognition 
inte är självständiga/nästan självständiga och som 
behöver hjälp med att klara sig av vardagen ELLER 
som har minst måttligt behov av service ELLER som 
inte kan ta hand om läkemedelsbehandlingen.  
RAI: ADLh >1 eller CPS>1 eller MAPLE >2   

Maskinell dosdispensering av läkemedel hör 
till hemsjukvården. Läkemedelsbehandling 
kan även genomföras med hjälp av en 
dosautomat.  
Uppföljning av tillståndet och 
läkemedelsbehandling som hör till 
hemsjukvården kan även ske genom en 
distansförbindelse. 
 

Tillfällig hemvård och 
tillfällig hemservice 

Tillfällig hemvård består av såväl 
hemservicens som hemsjukvårdens uppgifter 
som genomförs genom hembesök. 
 

Tillfälligt sjukvårdsbehov 
och annat behov av hemservice pga. tillfälligt 
nedsatt funktionsförmåga. Tillfällig hemservice 
består endast av hemservicebesök. 

Servicen är kortvarig hemvård under högst i 
två månader. 


