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Riskbedömning för avancerad hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet 
Gäller för: Region Värmland, Kommunal vård och omsorg 

Patientgrupp: 
Alla patienter oavsett diagnos som behöver avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
utförda i hemmet. 

Syfte: 
Skapa en trygg och säker vårdkedja för patienter i behov av avancerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet. (ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad 
etc). 

Tillvägagångssätt 
För patient där det föreligger ett fortsatt behov av avancerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser där egenvård är uteslutet ska en skriftlig riskbedömning utföras. 
Både utskrivande läkare och mottagande utförare bör vara överens kring den skriftliga 
riskbedömning som dokumenteras i patientjournalen. 

Den skriftliga riskbedömningen ska innehålla följande: 
 Vilken avancerad hälso- och sjukvårdsinsats som behöver utföras 
 Ansvarig läkare, ansvarig vårdcentral/klinik/avdelning, ansvarig 

utförare och kontaktuppgifter 
 Finns det några risker i utförandet av insatsen, finns det några risker med att utföra 

insatsen i hemmet och vilka åtgärder ska vidtas 

Beroende på vilken typ av insats som ska utföras i hemmet så kan det bli aktuellt med 
utbildning av mottagande personal. I de fall utbildning blir aktuell så tar ansvarig enhet 
inom regionen kontakt med berörd/berörda utförarenheter för att planera in utbildning 
och i samråd göra upp en rimlig tidsplan för utbildningsinsatsen. 
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För patient med följande behov/insatser/åtgärder skall alltid 
riskbedömning utföras: 
Nasogastrisk sond för enteral nutrition, respirator, trach, inhalationsläkemedel via 
trach, PEP behandling vid trach, bolusmatning, drän som ska spolas och aspireras, 
peritonealdialys, flera infarter, CVK, intravenös antibiotika, blodtransfusion, VacPac 

Observera att riskbedömning kan efterfrågas vid andra behov/insatser/åtgärder än 
ovanstående och  skall då erhållas. 

I de fall där ansvaret för insats/åtgärd återfinns inom olika specialiteter tar den enhet där 
patienten befinner sig kontakt med övriga berörda enheter för att samordna att 
riskbedömning utförs. 

Dokumentation 
Riskbedömning och uppföljning sker utifrån specifik checklista och dokumenteras i mallen 
”Riskbedömning avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser” i Cosmic. Riskbedömningen 
skrivs ut och  lämnas till patienten och berörd mottagande personal. Där det finns ett 
pågående samordningsärende i Cosmic Link kopieras riskbedömningen in i 
utskrivningsplaneringen och flyttas  även till utskrivningsinformation till patienten. 

 
Material 
Ansvar för material se aktuellt samverkansavtal. 

https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-
vardval/avtal-och- overenskommelser/samverkansavtal-sjukvardsprodukter-2019-
2020.pdf 
 

https://regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-
vardval/avtal-och- overenskommelser/bilaga-1-avtal-medicintekn-sarnar-2019-
2020.xlsx 
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Praktisk checklista inför utskrivning/ hemgång med 
avancerad  hälso- och sjukvårdsinsats 
 

Att göra: 

 

 
Informera: 

 
Informera patienten och närstående om hemgång med den avancerade 
hälso- och sjukvårdsinsatsen. 
Hur den ska utföras i hemmet samt eventuella risker i utförandet. 

 

Den skriftliga riskbedömningen ska innehålla följande: 
 

1. Vilken avancerad hälso- och sjukvårdsinsats som behöver utföras 
2. Ansvarig läkare för riskbedömning, ansvarig vårdcentral/ klinik/ 

avdelning, ansvarig utförare samt kontaktuppgifter 
3. Finns det några risker med utförandet av insatsen i hemmet och 

vilka åtgärder som ska vidtas 
4. Finns behov av övervakning och i vilken omfattning 
5. Dokumenterad handlingsplan vid eventuell komplikation 
6. Finns behov av speciell utrustning (akut), skyddsutrustning eller 

särskilda beredningsrutiner 
7. Finns smitta att beakta 
8. Är patient och närstående införstådd med eventuella risker vid 

hemgång. 
9. Hantering av material och avfall 
10. Kontaktväg vid försämrat allmäntillstånd 
11. Planerad uppföljning 

 

 
Dokumentera: 

 
Dokumentera i mallen ”Riskbedömning avancerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser” i Cosmic. 
Riskbedömningen skrivs ut och lämnas till patienten och berörd 
mottagande personal. 

 
Där det finns ett pågående samordningsärende i Cosmic Link hämtas 
riskbedömningen in i utskrivningsplaneringen och flyttas även till 
utskrivningsinformation till patienten 

 
Rapportera till mottagande sjuksköterska 
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