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Syfte 
Att säkerställa att alla brukare får ett säkert omhändertagande avseende hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 
 

Omfattning  
De personer som bor på enheter för fysiskt och psykiskt funktionshindrade, LSS-boenden samt 
dagligverksamhet. Detta dokument avser endast personer tillhörande Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och ingår ej i Äldreförvaltningens kvalitetsledningssystem 
 

Ansvar 
Verksamhetschef primärvård och psykiatri: 

 Ansvarar för att det i den enskildes journal och vårdplan tydligt framgår vem som är 
patientansvarig läkare och vilka eventuella andra vårdgivare som är ansvariga för hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

Patientansvarig läkare: 

 Ansvarar för den enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser och ordinerar och rapporterar till 
sjuksköterska på boendet. 
 

Verksamhetschef socialpsykiatri/LSS: 

 Ansvarar för att det inom verksamheterna finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska med 
kompetens för området. 

 Upprätta rutin för informationsöverföring mellan primärvård/psykiatri och boendet och 
göra denna rutin känd i verksamheten. 

 Ansvarar för att det inom verksamheterna finns omvårdnadsansvarig arbetsterapeut med 
kompetens för området. 

 Ansvarar för att det inom verksamheterna finns omvårdnadsansvarig fysioterapeut med 
kompetens för området. 
 

Sjuksköterska: 

 Ansvarar för att läkarens ordinationer blir utförda. 

 Ansvarar för att samordna och planera omvårdnaden. 

 Ansvarar för att dokumentera enligt rutin för journalföring i Treserva. 

 Ansvarar för att aktuella vårdplaner upprättas och följs upp. 



 

 
Social- och 

arbetsmarknadsförvaltning 

Sundbyberg 

 

RU 15.1 
Dokumentnamn 

 

Hälso- och sjukvårdinsats i boenden för  

Socialpsykiatri och LSS-boenden samt  

dagligverksamhet  

Indikator 

Social- och arbetsmarknads- 

förvaltningen 

Processindikator  

S 
Område 

SÄBO 
Enhet 

Boendeenheter socialpsykiatri, LSS-

boenden, dagligverksamhet 
Fastställd av/dokumentansvarig 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Fastställd datum 

2010-08-10 
Reviderad datum 

2017-08-08 
Version 

6 
Sida  

Sida 2 av 2 
  

    

 Ansvarar för att patientansvarig läkare meddelas om förändringar i den enskildes 
hälsotillstånd. 

 
 
 
Arbetsterapeut: 

 Ansvarar för att läkarens ordinationer blir utförda. 

 Ansvarar för att samordna och planera omvårdnaden. 

 Ansvarar för att dokumentera enligt rutin för journalföring i Treserva. 

 Ansvarar för att aktuella vårdplaner upprättas och följs upp. 

 Ansvarar för att vid behov kontrollera att ADL-status finns och följs upp.  
 
Fysioterapeut: 

 Ansvarar för att läkarens ordinationer blir utförda. 

 Ansvarar för att samordna och planera omvårdnaden. 

 Ansvarar för att dokumentera enligt rutin för journalföring i Treserva. 

 Ansvarar för att aktuella vårdplaner upprättas och följs upp. 

 Ansvarar för att vid behov aktuell funktionsstatus finns och följs upp. 
 
 

Tillvägagångssätt 
Följa lokal rutin för informationsöverföring mellan primärvård/psykiatri och boendet. 
Följa MAS rutin för journalföring och arkivering. 
 

Utrustning 
Treserva 
 

Referenser 
HSLF – FS (Ny gemensam författningssamling) 
 

Referensdokument 
Rutin Informationshantering, journalföring och arkivering 
Se http://www.sundbyberg.se/stod-och-omsorg/halso-och-sjukvard/riktlinjer-och-rutiner-for-
halso-och-sjukvard   
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