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• Befolkningsmängd ca 7100 personer

• Yta på 5753 km2

• 2 Hälsocentraler

o Myrviken HC

o Svenstavik HC

o Distriktssköterskemottagning Storsjö
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Indikationer 
primärvården

Senior Alert: 

• Fallrisk- (om du svarar Ja på minst en av dessa 
frågor har personen risk för fall)  

- Har personen fallit under det senaste året? 

- Tror du att personen kommer att falla om ingen 
förebyggande åtgärd sätts in? 

• Risk för trycksår 

Rodnad eller sår på huden 

• Risk för undernäring 

Viktnedgång 

• Munhälsa 

Svårigheter med att sköta munhygien 

Svårigheter t ex att äta, att dricka, att tala 

Problem med tandprotes eller implantat 

Social svikt 

Att något inte fungerar som det brukar t ex svårt att 
upprätthålla vardagliga rutiner 

Signal från närstående 

Att något inte fungerar som det brukar 

Diagnostiserad demenssjukdom 

Nytillkommen urin- eller avföringsinkontinens 

Läkemedel (Phase 20 och SMA)

>10 läkemedel och/eller olämpliga läkemedel samt 
läkemedelshantering

Misstanke om missbruk

2022-05-10



2022-05-10

Indikationer hemvården 

När hemvården upptäcker en eller flera av nedanstående indikatorer hos den äldre 
meddelar du detta till kommunens dsk på särskild blankett

Du behöver ett samtycke från patienten

Senior Alert:

• Fallrisk

• Risk för trycksår

• Risk för 
undernäring

• Munhälsa

Övrigt:
• Social svikt: Något fungerar inte såsom 

det brukar göra, t.ex. svårt att upprätthålla 
vardagliga rutiner

• Signal från närstående: Att 
något inte fungerar som det brukar göra.

• Diagnostiserad 
demenssjukom

• Nytillkommen urin- eller 
avföringsinkontinens

• Läkemedelshantering
• Misstanke om missbruk
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Indikationer 
socialtjänst/bistånd

• Nya personer som ansöker om insatser 
hos socialtjänsten/bistånd

• Handläggaren informerar om trygg och 
säker hemma

• Frågar om DSK får ta kontakt med 
personen angående sjuk- och 
hälsovårdsfrågor och göra ett besök. 
Första besöket är gratis.
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Identifiering

• Primärvården gör systemsökning: Identifiering av patienter som varit på 
akutmottagningen mer än 3ggr/6månader.

• Patienter kan även identifieras vid återkommande besök till Hc eller vid 
misstanke om risker, utav hemvård eller biståndshandläggare. Om hemvård eller 
biståndshandläggare identifierar en person skall denne fylla i en blankett och 
lämna till dsk i primärvården 

• Primärvården kontaktar de patienter som hittas i systemsökningen efter att ha 
läst journal och konstaterat att de går in under trygg och säker hemma.  Under 
telefonsamtalet erbjuds hembesök. Momenten som gås igenom under 
hembesöket informeras till patienten som får tacka ja eller tacka nej.

• Om patienten tackar nej, uppföljning efter 12 veckor.

• Om patienten tackar ja utför primärvården hembesök alt tjänsteköp till 
kommunens dsk.

• För patienten är första besöket gratis.
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• Dsk gör hembesök. Gör Senior Alert, Phase 20, SMA, AUDIT samt 
inspekterar hemsituationen.  Kontrollerar om ev. funktionsbedömning (av 
sjukgymnast eller arbetsterapeut), kognitiv bedömning (demensteamet), 
palliativ bedömning eller kontakt med anhörigstöd kan behövas.

• Om Kommunens dsk gjort hembesök faxas ifyllda blanketter tillbaka till Hc
om vad som hittats i hemmet. Kan rekommendera att andra yrkesgrupper 
behöver kontaktas.

• Ev. kontaktar nu Hc demensteamet, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
anhörigstöd, bokar läkartid eller liknande för bedömning.

• Genomförande ex. SIP eller Vårdplan

• Individuell uppföljning sker direkt efter första besöket samt efter 12 veckor. 
Kan göras tidigare om patienten blir hemsjukvårdspatient, flyttar in på 
Säbo eller avlider.
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EXEMPEL Handläggning socialtjänst Handläggning primärvård Handläggning specialistvård 
Tidig upptäckt AUDIT, DUDIT, AUDIT, DUDIT, AUDIT, DUDIT, 
och tidiga insatser Rådgivande samtal Rådgivande samtal Rådgivande samtal 

(MI-inspirerat) (MET) (MET) 

Bedömning av
Behov Socialsekreterare Provtagning, Provtagning, 

genomför ASI utredning bedömningssamtal bedömningssamtal 
om vuxen, ADAD för unga, förmedling av kontakt 
missbruksutredning till socialtjänst 
med samtal och kontakt 
med anhöriga 

Stödmedicinering Hänvisning till primärvård Provtagning, förskrivning, 
uppföljning 

Samsjuklighet ASI-utredning, LSS Somatisk Psykiatrisk 
utredning/behandling utredning/behandling 

Misstanke om missbruk
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Material

• http://regionjh.se/tryggochsakerhemma

http://regionjh.se/tryggochsakerhemma

