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Särskild rutin för patienter inskrivna i ASiH 

 

1) Behandling på mottagning eller i bassäng för patienter 

inskrivna i ASiH 

 

• De patienter som skrivs in i ASiH och som har en pågående behandling 

vid mottagning och/eller bassäng inom primärvårdsrehabilitering, kan vid 

behov fortsätta sin behandling, i de fall ASiH inte kan tillgodose patientens 

specifika rehabiliteringsbehov.  

 

• De patienter som är inskrivna i ASiH och som av primärvårds-

rehabilitering och ASIH bedöms vara i behov av behandlingsinsatser vid 

mottagning och/eller bassäng, kan erbjudas dessa behandlingsinsatser.  

 

Rapportering och fakturering av besök 

 

• Besöken rapporteras enligt ordinarie besöksrapportering för vårdval 

Primärvårdsrehabilitering. Ersättning utgår enligt gällande 

förfrågningsunderlag och utbetalas på sedvanligt vis genom Vårdfaktura. 

 

Ovanstående rutin gäller fram till dess att förvaltningen meddelar något 

annat. 

 

 

2) Konsultation av neuroteam för patienter inskrivna i ASiH 

 

Enligt förfrågningsunderlag Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ska 

Vårdgivaren tillsäkra och vid behov i enskilda patientärenden, konsultera 

kompetens inom neurologiska sjukdomar och rehabilitering. Syftet är att 

säkerställa att patienters behov av rehabilitering tillgodoses. 

 

Nedanstående insatser/behandlingar kan konsulteras av ASiH i de enskilda 

patientfall där vårdgivaren inte kan tillgodose patientens specifika behov 

inom neurologisk rehabilitering. 

 

• Vid behov av bedömning av behandlingsstrategi kan ASiH-verksamhetens 

fysioterapeut och arbetsterapeut efterfråga konsultationer per telefon och 

via besök från neuroteamet. Konsultationen ska vara avsedd för enskild 

patient med neurologisk sjukdom eller skada. Behandlingsansvaret kvarstår 

hos ASiH.  
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Rapportering och fakturering av besök 

 

• Vid konsultationsinsatser utgår ersättning med 1220 kr per yrkes-

profession som medverkar vid fysiska besök. Besöket rapporteras inte i 

GVR utan faktureras manuellt med ett bifogat fakturaunderlag. 

Ersättning för besöket utbetalas av enheten för Rehabilitering, habilitering, 

försäkringsmedicin och hjälpmedel, RHFH.  

 

I bifogat fakturaunderlag ska följande uppgifter framgå: 

• Vilket neuroteam som utfört konsultationen  

• Vilket ASIH-team som fått konsultationsbesök 

• Datum för besök  

• Vilken/vilka yrkesprofessioner som medverkat 

 

Fakturaunderlaget skickas till: 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och 

hjälpmedel 

Referens: 1500260 

Box 12081 

102 23 Stockholm  

 

 

Ovanstående rutin gäller fram till dess att förvaltningen meddelar något 

annat. 

 


