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MALL UPPDRAGSBESKRIVNING VERSION 2014-1  

Delrapport 2 Kartläggning av processer och avvikelser  

Syfte 

Delrapporten ska beskriva nuläget av de identifierade processer som man i 

kommunal hälso- och sjukvård har dokumenterat och som ligger till grund för 

arbetssätt. Finns det speciella aktiviteter som sker vid inskrivning i kommunal 

hälso- och sjukvård som ska hanteras av Millenium? Har man samma arbetssätt i 

alla kommuner? Kan vi jobba förebyggande med HSL-relaterade avvikelser med 

stöd av Millenium. Denna kartläggning ska ge ett underlag för att kunna analysera 

vilka processer och arbetssätt som påverkas och där man behöver enas före en 

implementering av option 1 och 3. 

Beskrivning 

Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar behöver beskrivas i en 

processkartläggning för att vi ska kunna enas om en gemensam arbetsmetod i FVM. 

Vi behöver identifiera om det finnas olika arbetssätt för att hantera samma behov 

av vård och ta reda på om det finns hinder för att enas om en metod. 

• Kartläggning av vilka kärnprocesserna är och vilka aktiviteter som ska 

utföras vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvården.  

• Ta fram en exempellista på patientrelaterade HSL avvikelser som hanteras 

internt i verksystemet idag och som man önskar bygga bort via IT-stöd. 

Metod 

Kartläggningen har skett genom möten delregionalt i dialogform i MAS/MAR 

nätverk där även andra berörda som eHälsosamordnare, verksamhetsutvecklare och 

chefer deltagit. Kontaktpersoner med MAS/MAR nätverk har skett genom den 

regionala läkemedelsgruppen. 

 



Leverabler 

Kartläggningen visar på att kommunerna arbetar olika med processer samt att de 

använder olika begrepp om processer och aktiviteter. Det finns processer som är 

övergripande och det finns delprocesser. Ett exempel är processen hälso- och 

sjukvård, som också benämns inskrivningsprocess. Den innehåller delprocesser 

som dokumentation, förskrivning av hjälpmedel, läkemedelshantering, delegering 

och avvikelsehantering mm. Ett område som kom upp i alla delregionerna var 

Egenvårdsprocessen. Den gäller för alla vårdgivare och är viktig för 

patientsäkerheten. Det finns en regional process för egenvård som inte är känd 

eller efterlevs.  

Rehabiliteringsprocessen är en framgångsfaktor för en trygg och säker in- och 

utskrivning från slutenvård som behöver prioriteras. Vid möten med grupperna 

har denna process lyfts fram då den är viktig både för att förebygga, bibehålla och 

rehabilitera efter sjukdom. Den är en del i hälso- och sjukvårdsprocessen men 

tenderar att glömmas. Alla bedömningar bör ske systematiskt och utgå från 

patientens behov. 

Aktiviteter vid in- och utskrivning stöds idag av SAMSA. Patientens delaktighet 

och samtycke är en viktig del som måste säkras menar grupperna. Alla belyser 

problem med informationsöverföring och att bedömningar inte görs i tillräcklig 

omfattning eller efter bedömt behov enligt ICF. 

Biståndsprocessen är kommununik och är viktig för patient. I den ingår beslut om 

insatser i hemmet eller beviljad plats på korttid eller SÄBO. 

Många processer ser lika ut i alla kommuner och en del processer är gemensamma 

med andra vårdgivare. Det som kan skilja är att de stöds av egna verksamsystem. 

Det gavs många förslag på avvikelser som skulle kunna förebyggas. Att förhindra 

avvikelser i vårdövergångar uppgavs vara önskvärt att ett IT-stöd kunde hantera. 

Ett beslutstöd för fall, undernäring och trycksår kan bidra till ökag 

patientsäkerhet. Beslutsstödet skulle kunna uppmärksamma att det är dags för 

riskbedömning, ny eller uppdaterad, på aktuella parametrar.  

De olika förslagen på processer, aktiviteter och avvikelser finns beskrivna i bilaga 

1. De redovisas i alfabetisk ordning och en del processer/aktiviteter benämns med 

olika namn men har samma innebörd.  

 

 

  



Bilaga 1 

 

Kärnprocesser Aktiviteter vid 
inskrivning 

Patientrelaterade 
avvikelser 

Akutläkemedelsförråd Ansvar Att material som behövs i 

vård är med hem 

Arkiveringsprocessen Avgifter Ansvar 

Avvikelser Basalvård definition Att hjälpmedel skickas med 

Beslutsprocess Bedömning  Avvikande värden 

Delegeringsprocessen Bedömning av vårdbegäran Bedömning måste göras om 

vid byte av vårdgivare 

Delegering över 

vårdgivargränser 

Bistånd SoL Brist på information 

Diagnosrelaterade processer Kännedom om HoS- avtalet Information från dag till natt, 

natt till dag 

Dokumentationsprocessen Checklistor Dubbelvaccinering 

Dokumentation SoL/LSS 

förhållande till LSS 

Flytt mellan enheter, 

vårdgivare 

Ej utförda instruktioner och 

ordinationer 

Egenvårdsprocess Förskrivningprocessen Fallolyckor 

Förskrivningar alla typer Handlägga Vårdbegäran Följsamhet till avtal och 

överenskommelser 

Förskrivningsprocessen Hjälpmedel Förstått och följt upp patient 

undervisning 

Hemsjukvårdsprocessen 

utifrån helheten 

Information mellan 

vårdgivare 

Hjälpmedel 

Hjälpmedelsuppföljning information från 

primärvården 

Hjälpmedel saknas - oklart 

ansvar 

HSL Beställning, uppdrag, 

insats 

Inskrivning- och 

utskrivning 

Hjälpmedel saknas - trots 

bedömning 

Hälso- och 

sjukvårdsprocessen  

Korttidsplats Hjälpmedel saknas - utan 

bedömning 

Informationsprocess Läkemedel HSL Beställning, uppdrag, 

insats 

Informationssäkerhet Läkemedelshantering  Information som ska med 

vid inskrivning 

Inskrivning hälso- och 

sjukvård 

Meddelande till vård och 

omsorg 

Informationsförsörjning 

Läkarmedverkan Patientens behov av HSL Inskickad av hemtjänsten, 

men hemskickad igen 

Läkemedelshantering. Patientens delaktighet Interaktioner mellan 

läkemedel 

Läkemedelsprocess Säkra informationsflödet Intern 

informationsöverföring 

Lämna ut journal Titta på Vårdbegäran Kateter information till 

kommun 

Närsjukvårdsteams arbete Tolkning av långvarigt 

behov 

Kateterar 

information/ordination om 

material mm 



Kärnprocesser Aktiviteter vid 
inskrivning 

Patientrelaterade 
avvikelser 

Ordination som föregår 

delegering 

Uppföljning av inskrivning Kostnadsansvar 

Palliativprocessen Utredning Labsvar - olika typer  

Patientsäkerhet Utredningsperiod Läkemedelsavvikelser 

Preventiva processer Vad ska signeras/inte 

signeras 

Läkemedelsgenomgånger 

Psykisk hälsa Vårdbegäran Material, checklista i 

SAMSA 

Rapportera till 

kvalitetsregister 

  Medicinteknik 

Rehabiliteringsprocessen 
 

Munhälsobedömning 

Rehabprocessen 
 

Munhälsovården, tandvård 

Remisshantering 
 

Nutrition 

Risk och avviklese 
 

Någon far illa fast alla gjort 

rätt 

Riskbedömningar 
 

När den enskilde ska till 

sjukhus 

Riskförebyggande vård 
 

Omvårdnadshändelse 

Samordnad vårdplanering 
 

Patientens delaktighet 

Samordningssprocess 
 

Regionala medicinska 

riktlinjer 

Samtycke 
 

Riskbedömning i processen 

Samverkan 
 

Riskfaktorer  

Samverkande sjukvårds 

arbete 

 
Senior alert 

Teamsamverkan 
 

Material i samband med 

trackeotomivård 

Tillhandahålla vård och 

omsorg 

 
Trycksår  

  
Undernäring   
Utebliven insats   
Vårdinventering   
Vårdprogram   
Vårdrelaterade infektioner 

 

 

 


