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Överenskommelse
Riktlinjerna för personlig assistans vid sjukhusvistelse i Kronobergs län ska utgå från berörd
persons individuella behov. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning och
betalningsansvar mellan Region Kronoberg och länets kommuner när det gäller personer som
är inlagda inom slutenvård och som har insatser från kommunal verksamhet.
Region Kronoberg har ansvaret för vården och all bemanning kring personer som är inlagda på
Centrallasarettet i Växjö (CLV) eller Lasarettet i Ljungby (LL), med undantag för personer
som omfattas av ”Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner avseende
respiratorvård i hemmet”.
I samband med inläggning i slutenvård görs en individuell bedömning utifrån varje persons
behov och om personlig assistans från kommunal verksamhet behöver följa med personen.
Varje bedömning görs i samråd med personen/dennes företrädare, Region Kronoberg och
representant från kommunal verksamhet.
Personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken) ersätter inte den omvårdnad som
sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge (prop. 1995/96:146 s 15). Enligt Försäkringskassans
huvudregel kan personen inte få assistansersättning när denne vårdas på sjukhus.
Assistansersättning kan utgå vid en kortare sjukhusvistelse om det finns särskilda skäl.
Bedömningen av dessa särskilda skäl ska göras av Försäkringskassan.
Region Kronoberg ansvarar för kostnader för personlig assistans lön när en gemensam
bedömning har gjorts om behov av personlig assistans i samband med sjukhusvistelse.

Bedömning
Om behov av inläggning inom slutenvården uppstår under kväll eller helg görs bedömningen
av patientansvarig sjuksköterska på CLV/LL tillsammans med personal inom den aktuella
kommunala verksamheten. Bedömningen ska godkännas av berörd avdelningschef och chef
för verkställighet nästa dag, eller första arbetsdagen efter helgen. Bedömning av personens
behov av extra personalresurser i samband med sjukhusvistelse, ska dokumenteras i
patientjournal och i social dokumentation.
Huvudregel är att sondmat, läkemedel, inkontinenshjälpmedel med mera tillhandahålls av
sjukvården. Undantag kan förekomma om personen är i behov av en specialprodukt som
CLV/LL inte har i sitt sortiment. Om någon produkt ska tas med från personens bostad, ska
det framgå i samband med bedömningen.
När det gäller personlig assistans så görs bedömning om särskilda skäl föreligger vid
sjukhusvistelse, av försäkringskassan vid assistansersättning. Om det inte framgår av
befintligt beslut om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, tar ansvarig chef för
verkställighet av personlig assistans kontakt med försäkringskassan för en bedömning.
När en person blir inlagd på CLV/LL ska blanketten ”patientinformation” medfölja denne.
Blanketten ska vara ifylld och sjuksköterska från den kommunala verksamheten ska
komplettera den med att ange orsak till det aktuella lasarettsbesöket.

Byte av avdelning
Om patient byter avdelning på CLV/LL ska en ny bedömning göras utifrån de nya
förutsättningarna.
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