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Rapportprofil 

Inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård se Bilaga 1 

 

Modellinnehåll 

 Upplevt behov av kommunal Hälso- och sjukvård 

De allra flesta patienter blir inskrivna via SAMSA efter en sjukhusvistelse eller annan läkarkontakt (Vårdcentral 

eller mottagning på sjukhus eller privat läkare). Vid direkt kontakt till kommunens legitimerade personal 

hänvisar man oftast till vårdcentralsläkare som bedömer behovet. Alla som har ett beviljat SÄBO (SOL eller 

LSS) skrivs in i Hemsjukvård (för LSS patienter görs individuell bedömning vad som blir bäst för individen.) 

Flera kommuner använder SAMSA för informationsdelning mellan hemsjukvård och Vårdcentral. Använder 

man inte SAMSA kommer en remiss och leg. personal svarar på remiss, sammanfattar och dokumenterar i eget 

journalsystem. 

Utförs av 

 Patienten själv 

 Inhämta uppgifter 

Uppgifter inhämtas ifrån annan vårdgivare via NPÖ eller muntlig rapport och faxade journalkopior. Uppgifter 

hämtas också från patienten, närstående och LSS/hemtjänstpersonal som känner patienten. Rapporterande enhet 

frågar om samtycke att delge information. Checklista SAMSA-rapport kan användas vid utskrivning från 

sjukhus. 

Inhämtade uppgifter dokumenteras i HSL journalen. 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Bedöma förmågan till Egenvård 

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter (SOSFS 2009:06) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård. Föreskriften innebär att Socialstyrelsen tydliggör vad som gäller vid dessa 

bedömningar och ställer krav på att hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall. 

Bedömningarna ska utgå från patientens hela situation och förutsättningar att utföra egenvården på ett säkert 

sätt. 

Den hälso- och sjukvård som patienten utför själv eller med hjälp av någon annan, som inte är hälso- och 

sjukvårdspersonal, är egenvård och omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 
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Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas som hälso- och 

sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar. 

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut om egenvård ska, i de fall 

personen inte själv kan ansvara för egenvården, planera vården tillsammans med involverade aktörer. 

Planeringen ska, då det inte är uppenbart obehövligt, göras i samråd med den enskilde, närstående, 

socialtjänsten, andra vårdgivare, vårdenheter, Försäkringskassan eller andra aktörer, till exempel skolan, som 

kan komma att beröras av egenvården. 

Om kommunens legitimerade personal inte själva ordinerat insatsen kontaktas ordinerande läkare för 

att få egenvårdsblankett ifylld. 

Dokumentlänkar 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Skriva in i kommunal HSL 

• Starta upp en HSL journal: kommunens hälso- och sjukvårdsjournal 

• Informera om avgift för hemsjukvård. Lägg in avgift på personer boende i ordinärt boende 

• Om läkemedelsövertag ska läkare på vårdcentral (primär vårdkontakt) tillhandahålla 

ordinationshandling. De flesta kommuner kräver att patienterna har Apodos för att kunna hjälpa till 

med läkemedelsövertag. Ordna med konto för betalning av läkemedel. Ska läkemedel ges av 

delegerad SOL personal ska ordinationshandling och signeringslistor/digital signering upprättas och 

delas till delegerad personal. 

• Dokumentera samtycke NPÖ 

• Fråga efter sekretess. Vem får ta del av hälso- och sjukvårdsinformation 

• Telefonnummer till anhöriga/närstående. 

• Lämna ut kontaktuppgifter om hur man når kommunens sjuksköterska till patienten. 

• Starta hälsoplaner/omvårdnadsplaner/hälsoärende, de flesta kommunerna använder ICF och KVÅ 

• Finns behov av medicinsk vårdplan/proaktiv vårdplan/SIP. Boka upp besök/tid med ansvarig läkare 

från Vårdcentral där patienten är listad 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Bedöma status och dokumentera 

Innebär att kartlägga patientens funktionstillstånd utifrån ICF nivåer. 

Dokumentera i HSL-journal. Informationen delas till SOL personal om de är involverade via kommunens 

verksamhetssystem eller utskrift av planer – sätts i patientens pärm som förvaras där patienten bor. 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Genomföra bedömd åtgärd 

Åtgärderna ska ange insatsens art. 

Specificera genom vad, hur, när, var och av vem i hälsoärendet/omvårdnadsplan/hälsoplan.  
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Utförs av 

 Leg. personal 

 Följa upp vårdbehov  

Uppföljning av pågående insatser/åtgärder. Utvärdering och beslut om åtgärd/er 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Avsluta insats kommunal hälso- och sjukvård 

Insatsen avslutas genom att patienten skrivs ut pga. att de klarar sig själva eller flyttar till annan kommun, flyttar 

till SÄBO eller avlider. 

• Om patienten flyttar skrivs en epikris och skickas efter samtycke till ny vårdgivare. Vid flytt till 

SÄBO ska överrapportering ske till sjuksköterska på boendet. Vid dödsfall sker samverkan med 

läkare på VC (el jourläkare) för konstaterande av dödsfall 

• Avsluta avgift när patienten skrivs ut, flyttar till SÄBO eller avlider. 

• Avsluta e-signering och gör patienten inaktiv i e-läkemedel om digital signering/ om 

papperssignering samlas signeringslistor in och arkiveras i journal. 

• Avsluta i journal 

• Pappersjournal arkiveras 

Viktigt att man kommunicerar mellan sjuksköterska och rehab innan man avslutar ärendet. Kolla att alla 

anteckningar är signerade! 

Utförs av 

 Leg. personal 

 Fortsatt behov av kommunal HSL 

Utförs av 

 Leg. personal 


