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Nuläge SOL och HSL samverkan 

 

Modellinnehåll 

 Ansökan aktualiseras 

Ansöker om bistånd: Tim är en äldre man med hjärt- och kärl-sjukdom, han har börjat få svårt att minnas och 

hålla ordning på allt, han har svårt att gå och sköta mat och hygien. 

Han bor i sitt barndomshem ute på landet. Huset har många trappor och är inte anpassat för en rörelsehindrad. 

Han har inga anhöriga men en granne som hjälper honom med en del saker. Tim ringer biståndshandläggaren i 

kommunen för att få hjälp. 

Ansökan aktualiseras: Biståndshandläggare registrerar Tim i verksamhetssystemet och beslutar att initiera 

utredning. 

 Bevilja ansökan eller avslå ansökan 

Information till Tim via post och ev. telefonkontakt.  

Biståndshandläggaren kan kontakta hälso- och sjukvård vid osäkerhet vad gäller diagnos eller hälsostatus. 

Ibland kan ett besök hos läkare behövas innan beslut om bistånd kan tas (ex. vid minnesstörning för att inte 

missa sjukdom som orsak till sämre förmåga att klara sig själv). 

 Utredning startas 

Utredning startas: Hembesök bokas för att träffa Tim och förstå hans situation, bedöma behov och komma 

överens om biståndsinsatser. 

Bedöma behov: Biståndshandläggaren bedömer att Tim behöver bistånd enligt SOL och erbjuder hjälp av 

hemtjänsten 3 gånger om dagen vilket Tim samtycker till. De kommer överens om att htj ska hjälpa honom att 

handla, duscha och klä av och på sig. Han får också matdistribution (lunchlåda). 

Om anpassning av bostad är aktuellt ska ansökan (bostadsanpassningsbidrag) göras, detta kan göras via 

kommunens hemsida oftast, kan vara en pdf. fil som skrivs ut och fylls i eller ett elektroniskt formulär, till 

ansökan ska intyg som styrker behov av anpassning bifogas- detta utfärdas av arbetsterapeut (VC eller kommun 

beroende på om personen är inskriven i kommunal hemsjukvård eller inte. 

Utförs av 

 Biståndshandläggare 

 Biståndsbeslut till verkställighet 
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Kontaktperson i hemtjänsten upprättar en genomförandeplan i verksamhetssystemet (eller på papper) 

tillsammans med Tim. Utförda insatser signeras/tidregistreras vid besöken, kan ske digitalt eller på annat sätt. 

Om något avviker från genomförandeplanen dokumenteras detta i SOL-journal/SOL- akt (oftast digital). Är det 

en händelse som rör hälso- och sjukvård ska det dokumenteras i HSL-journal. Utförda insatser följs upp av 

verksamheten (antal utförda insatser, ej utförda insatser, typ av insats) Många kommuner använder IBIC för att 

strukturera dokumentationen från handläggning till verkställighet, kan ske digitalt.  

Utförs av 

  Admin 

 Registrera brukaren i system för digitala lås och registrering av insatstid 

När Tim är ny i verksamheten så måste lås och nycklar ordnas. Ofta använder kommunen digitala lås 

(nyckelfritt). Digitala lås registrerar tid och används ibland för uppföljning. Vissa kommuner signerar utförd 

insats i system för digitala lås eller planeringsverktyg.  

Utförs av 

 Admin 

 Registrera brukaren i planeringssystem 

Schema för personal läggs in i olika system och i planeringsverktyg (digitala, på papper eller tavla). Vissa 

kommuner signerar utförd insats i system för digitala lås eller planeringsverktyg.  

Utförs av 

  Admin 

 Lägga in ny personal löpande i system 

Nyanställda uppdateras i schema, får behörighet till olika system utifrån roll och ansvar. 

Utförs av 

  Admin 

 Genomföra uppdrag 

Genomföra uppdrag: Hemtjänstenheten registrerar Tim och bokar in besöken som är beviljade, kontaktperson 

utses. Genomförandeplan uppdateras. 

Hemtjänstpersonalen noterar att Tims mediciner är i en enda röra och Tim berättar att han inte riktigt vet vilka 

mediciner han ska ta och när han ska ta dem. Hemtjänstpersonalen pratar med sin chef och de beslutar att i 

samråd med Tim kontakta Tims VC för tid till läkare. 

Medicinerna är många och intas flera gånger om dagen. Läkaren på vårdcentralen beslutar i samråd med Tim att 

ett läkemedelsövertag är nödvändigt för patientsäkerhantering av läkemedel. Läkaren ordinerar läkemedel i 

Pascal för att Tim ska få dem doserade i apodospåsar (ofta ett krav vid läkemedelsövertag) Eftersom Tim inte 

orkar och kan sköta medicinerna själv och dessutom har stora svårigheter att ta sig till VC och Apotek har 

läkaren skickat en vårdbegäran till hemsjukvården (remiss eller vårdbegäran i SAMSA) för att be kommunala 

HSV att hjälpa till med läkemedel och provtagning 

Utförs av 

 hemtjänst 



 

Skapad av Carina Arvidsson 

 Sidnummer 3 

Rapportprofil 

 Inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård se Bilaga 1 

Bryter ned till 

 Registrera HSL beställning 

Sjuksköterska i hemsjukvården har fått vårdbegäran/remiss från läkare (se Bilaga1), via SAMSA, faxad remiss 

eller remiss per post). Det kan också vara så att fast vårdkontakt på Vårdcentral ringer eller kontaktar 

kommunens planerings ansvariga sjuksköterska (PLAS). 

Hemsjukvården accepterar i detta ärende vårdbegäran efter att ha bett om kompletterande uppgifter (aktuell 

läkemedelslista/ordinationshandling). Anamnes och aktuell status inhämtas från NPÖ (kommunerna är inte 

producenter i NPÖ, några/någon ska bli inom kort) efter samtycke från Tim. Tim står på Waran på grund av 

förmaksflimmer och ordinationer av Waran och provtagningar sköts av medicinmottagning på sjukhus. Remiss 

för provtagning kan skickas ofta per post, provtagningsmaterial hämtas på Vårdcentral där patienten är listad, 

prov tas av sjuksköterska och lämnas till Vårdcentralens labb.) Sjuksköterskan kontaktar mottagningen för att 

informera om att patienten nu är inskriven i Hemsjukvården. Ordinationer av Waran kommer via fax till 

hemsjukvården (än så länge, en del område i regionen har slutat faxa helt). Ordinationen postas till patient 

och/eller hemsjukvård. Vid akuta förändringar av ordination ringer mottagningen. 

Det går att läsa Waranordination i NPÖ men det kan bara legitimerad personal. Det går inte skriva ut från NPÖ. 

Delegerad personal som ska ge medicinen kan således inte ta del av ordination utan en utskrift, och har de inte 

ordination kan de inte administrera och signera. 

Genomför inskrivning: Sjuksköterska startar en hemsjukvårdsjournal i kommunens HSL system som ofta är en 

modul i verksamhetssystemet. Personuppgifter kan vara inskrivna av biståndshandläggare (kan vara hämtade 

från folkbokföring men patienten kan ha annan vistelseadress än folkbokföringsadress). Om Tim inte hade haft 

hemtjänst hade legitimerad personal fått göra detta själv/ alt. administrativ personal. Information om patienten 

dokumenteras i journalen, som underlag används NPÖ, remiss, SAMSA, Pascal och patientens egen upplevelse. 

Planera åtgärder: Sjuksköterska bokar in hembesök för provtagning och dosettdelning i kalender i 

journalsystemet (HSL).  

Beställning HSL uppdrag: Sjuksköterska gör en HSL beställning till hemtjänsten för att de i samband med 

besök hos Tim också ska hjälpa till att ge läkemedel. Sjuksköterska delegerar att administrera läkemedel till 

hemtjänstpersonalen, delegeringsbeslut dokumenteras i verksamhetssystem, i digitalt signeringssystem eller på 

papper. Personal som ska få delegering får gå utbildning som kommunen organiserar 

(utbildningssjuksköterskor). Utbildningen ser olika ut från kommun till kommun men många använder SKL 

webbutbildning, utbildningen avslutas med ett test/prov. Vid godkänt resultat utfärdar sjuksköterska delegering 

ofta efter samtal och ibland efter ett praktiskt test i utbildningsrum eller hos patient. 

Utförs av 

 Legitimerad personal 

 Registrera patienten i e-signering 

Tim läggs in i system för digital signering av läkemedelsadministrering alternativt skrivs signeringslistor på 

papper (papperssigneringslistor scannas in i journal i vissa kommuner). Sjuksköterska gör en pärm till Tim där 

aktuella ordinationer, och kontaktuppgifter finns. I pärmen kan också en plan för läkemedelshantering sitta eller 

så kan hemtjänsten ta del av viss medicinsk information via verksamhetssystem eller systemet för digital 

signering (tex genom spegling av uppgifter från HSL till SOL). Sjuksköterskan beställer/ställer dit eller ber 

administrativ personal ordna ett läkemedelsskåp (kan vara nyckelfritt lås och synkat med patientens dörrlås eller 

vanligt nyckelskåp) hemma hos patienten. Apodospåsar beställs till patienten eller till utlämningsställe som 
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hemsjukvården ha. Apodospåsar och ordinationer kontrolleras av sjuksköterska, innan de lämnas ut i skåpet, 

detta kan signeras på olika sätt. Waran delas i dosett och ordinationen ska finnas tillgänglig för personalen som 

ger medicinen för att kunna kontrollera enligt författning (HSLF-FS 2017:37) Waran provtagning och 

dosettdelning bokas i hemsjukvårdens kalender (digitalt eller på papper). Pärmen lämnas till Tim och förvaras 

hemma. 

Utförs av 

 Legitimerad personal 

 Sjukdomsfall 

 Registrera brukare till digitalt läkemedelsskåp 

Utförs av 

  Admin 

 Lägga in avgifter 

I kommunerna används maxtaxa, SOL och HSL insatser (lagreglerad). SÄBO innebär att allt ingår, HSL och 

SOL. 

Utförs av 

 Avgiftshandläggare 

 Fortlöpande planering, genomförande, uppföljning utifrån individuella behov  

 Person och personal som inte är aktuella ska avslutas i alla system 

 Beslut 

Beslut: Biståndsansökan beviljas. 

Utforma uppdrag: Biståndsbeslutet skickas till verkställighet (I detta fall hemtjänsten). 

Utförs av 

 Biståndshandläggare 

 Beställa åtgärder enlig HSL från kommunal hälso- och sjukvård Bilaga 2 

Bryter ned till 

 Skicka beställning till hemtjänst 

Beställning av HSL insats utförs av legitimerad personal i verksamhetssystem till verkställighet för att kunna 

planera resurser och följa upp verksamheten 

Utförs av 

 Legitimerad personal 

 Registrera i Tandvård, Pascal, Webbsesam, LMN mm 
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Utförs av 

 Legitimerad personal 

 Kvalitetsregister 

Registreras in manuellt. Data finns i HSL-journal men förs inte över automatiskt till Senior Alert, svenska 

palliativregistret, BPSD, Svevac, diabetesregistret tex. 

Utförs av 

 All personal 

 Tidsregistrera utförd tid hos brukare 

Utförs av 

 Medarbetare 


