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MALL UPPDRAGSBESKRIVNING VERSION 2014-1  

Delrapport 3, Informationsdelning HSL och SoL samt 
nuläge på beslutsstöd 

Syfte 

Kommunerna dokumenterar både enligt HSL och SoL. Det finns ett regelverk 

kring vad som får delas mellan lagrummen. Hur kommer FVM påverka interna 

informationsöverföringen kring den enskilde i Socialförvaltningen? 

Delrapporten ska beskriva nuläget av vilka funktionaliteter/beslutstöd som 

används av kommunerna idag och jämföra med vad som kommer att finnas i 

kärnsystemet. Detta bidrar till att kunna visualisera vilken hälso- och 

sjukvårdsinformation som finns tillgänglig för den som behöver den beroende på 

om man har avropat option 1 och/eller option 3. 

Metod 

Kartläggningen har skett genom en enkät som skickats ut till alla kommuner via 

MAS-nätverk i de olika kommunalförbunden. 15 kommuner svarade på enkäten, 

vilka redovisas i kartbilden nedan. 

Enkäten frågade om vilken information legitimerade hade åtkomst till och vilken 

hälso- och sjukvårdsinformation som SoL/LSSpersonal har åtkomst till. En 

sammanställning på vilken information som delas mellan HSL och SoL redovisas 

utifrån svar från 15 kommuner.  

 

Redovisning av en sammanställning på svar från 15 kommuner om vilka 

beslutstöd som används idag enligt nedan tabell. 

 

 



Leverabler 

[Vad är uppdragets konkreta slutprodukt/leverans? Bejakta även kommunarnas 

behov. Är leverabeln unik för VGR, unik för kommunerna eller gemensam?] 

Svaren visar på att det finns skillnader i hur man tolkar regelverk för att dela 

information. Det finns ingen fråga som alla kommuner besvarat att man gör på 

samma sätt. Det kan bero på att frågorna har varit otydliga/tolkningsbara men å 

andra sidan så bekräftade enkäten att detta är ett område som behöver arbetas 

vidare med. 

Svaren på enkäten visas i bilaga 1. 

 

Exempel på beslutstöd som används av: 

Arbetsterapeut Fysioterapeut Sjuksköterska 
Riskbedömningar och 

skattningsskalor 

ADL-taxonomi 

DFRI 

SBAR 

Förskrivningsprocess, 

Rehabiliteringsprocess 

Lokala checklistor för 

inskrivning i hemsjukvård.   

Vedertagna bedömnings-

instrument. 

BeVis 

Handboken för hjälpmedel 

Rutiner som finns i 

kvalitetsledningssystemet 

Senior Alert 

e-signering 

 

 

 

 

Riskbedömningar och 

skattningsskalor 

GMF  

Bergs balanstest 

DFRI  

Modifierad chair stand test, TUG 

SBAR  

Förskrivningsprocess, 

Rehabiliteringsprocess 

Lokala checklistor för inskrivning 

i hemsjukvård.  Vedertagna 

bedömnings-instrument.  

BeVis,  

Handboken för hjälpmedel 

Rutiner som finns i 

kvalitetsledningssystemet, Senior 

Alert 

e-signering 

VISAM, Riskbedömningar 

och skattningsskalor 

VAS  

ESAS 

Abbey pain scale, 

Blåsdysfunktion-inkontinens,  

DFRI 

MMSE 

MNA 

RAPS 

ROAG-J, 

Brytpunktsbedömning, SMA 

LÄR UT 

SBAR, Förskrivningsprocess 

Omvårdnadsprocess,  

BeVis 

Rutiner som finns i 

kvalitetsledningsystemet 

Senior Alert  

BPSD 

checklista VILS, hygien 

e-signering 

RETTS (bedömning av vitala 

parametrar och beslutsstöd för 

vidare åtgärder) 

Checklista vid in och 

utskrivning hemsjukvård, 

planerar för införande av 

beslutsstöd via 1177 

  



Bilaga 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


