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Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården 

Författningar 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Se även 
Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård (med 
bilagor), 2018-01-01  

t o m 2023-12-31 

Lokal överenskommelse, läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården 
mellan Socialförvaltningen Gnesta kommun och vårdcentralerna Frösjö Vårdcentral 
och Gnesta Vårdcentral 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan region 
Sörmland och kommunerna i Södermanlands län, 2009 - 12 

Hemsjukvård i Sörmland. Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting (Region 
Sörmland). Praktiska anvisningar mars 2015 

Allmänt 
Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av 
kommunen bor i kommunens särskilda boendeformer eller vistas på kommunens 
dagverksamheter. Kommunen får också erbjuda de som vistas i kommunen hälso- och 
sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Hälso- och sjukvårdsansvaret avser inte sådan 
hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska respektive region till kommunerna inom det 
geografiska området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 
erbjudas god hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden och i 
dagverksamheter/ dagliga verksamheter samt till personer i ordinärt boende med 
hemsjukvård.   

Regionen ska med kommunen sluta avtal om omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. I Region Sörmland är det enheten för Hälsoval som skriver avtal med 
vårdcentraler och med länets kommuner. 

För socialförvaltningen gäller 
Utifrån Samverkansavtalet om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård 
ska lokala överenskommelser med vårdcentralerna i varje kommun upprättas. 
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Överenskommelserna ska följa en framtagen checklista för vad som ska ingå i 
uppdraget.   

Årlig uppföljning genomförs av respektive vårdcentrals verksamhetschef, 
socialförvaltningens verksamhetschef inom hälso- och sjukvård samt MAS. enligt 
instruktion i Samverkansavtalet.   

Avvikelser som avser läkarmedverkan ska hanteras i enlighet med riktlinje 2.0, 
Avvikelsehantering 

Det ska även finnas rutiner i verksamheterna för hur och när övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kontaktas. 
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