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             Hälso- och sjukvårdsprocessen 

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för patienten behövs samverkan och säker 
informationsöverföring inom vårdteamet och mellan olika aktörer och vid övergången 
mellan olika vårdgivare 

 
    

 

 

En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer i vissa boendeformer och 
verksamheter men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Den hälso- och sjukvård 
som kommunerna ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  

 

             Ta emot vårdbegäran: 

 

 

Hälso- och sjukvårdsprocessen inleds med steget ”ta emot vårdbegäran”. En vårdbegäran är 
en förfrågan om att få ett behov av hälso- och sjukvård tillgodosett. Vårdbegäran kan 
komma från: 
• Patienten själv/företrädare för patient 
• Annan vårdgivare 
• Annan legitimerad personal inom kommunen 
 
Vårdbegäran från patienten eller företrädare kan komma in muntligt eller skriftligt. Vissa 
patienter kan ha svårt att klara av att inkomma med en vårdbegäran självständigt. Där har all 
personal inom kommunal verksamhet ett ansvar att ge det stöd och den hjälp som behövs 
för att den som har behov ska komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därmed kan 
själva problemet/risken/behovet uppmärksammas av en omvårdnadspersonal eller en 
biståndshandläggare men själva vårdbegäran kommer i dessa fall ändå från patienten  själv. 
 
Vårdbegäran värderas: 
• Innehåller vårdbegäran tillräckligt med information för att bedöma om ett vårdåtagande 

ska inledas eller inte? 
• Efterfråga kompletterande information om det saknas 
• Säkerställ att patienten samtycker till vårdbegäran om den inkommer från företrädare, 

annan vårdgivare eller annan legitimerad inom kommunen. 
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Vårdbegäran bedöms: 
• Är behovet i vårdbegäran något som patienten kan få hjälp med enligt lagstiftning för 

hälso- och sjukvård och gällande styrdokument? 
• Faller behovet inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård? 
 

Vårdbegäran accepteras eller avslås: 
Accepteras – förfrågan faller inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård och  
vårdåtagande inleds. 
Avslås – förfrågan faller inte inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård och 
patienten/företrädare/remittent meddelas. 
 

 
När ansvaret för hälso- och sjukvård bedöms ligga på annan verksamhet eller vårdgivare ska  
den legitimerade personalen lotsa patienten vidare så att den kommer i kontakt med rätt 
instans eller vid behov själv kontakta den verksamhet som ansvaret ligger på och 
överrapportera ärendet. 
 

Vid flytt till särskilt boende (vård och omsorgsboende eller grupp- och servicebostad) är det       
inte aktuellt att värdera vårdbegäran eftersom hälso-och sjukvård ingår i beslutet. Ett 
vårdåtagande inleds och vårdcentralen informeras. 

 

             Bedöma behov av utredning: 

 

 
 

Legitimerad personal ska efter att vårdbegäran accepterats och vårdåtagande inletts 
bedöma behov av utredning. Bedömning av vad som behöver utredas görs utifrån 
information om patientens behov i vårdbegäran och patientens beskrivning av sin hälso- och 
livssituation. Information och underlag kan behöva efterfrågas från andra personer och 
professioner för att ta ställning till behov av utredning. Legitimerad personal ansvarar för att 
samla in den information den behöver för sin bedömning. 

 

             Utreda: 

 

 

 

Utredningen ska påbörjas snarast möjligt efter att legitimerad bedömt att det finns ett behov 
av utredning. I särskild boendeform ska utredningen påbörjas i direkt anslutning till att 
patienten flyttar in. Utredningstidens längd kan variera beroende på vad vårdåtagandet 
omfattar. 
 

Utgångspunkten för utredningen ska vara vårdbegärans innehåll och patientens beskrivning av 
sin hälso- och livssituation i vilken legitimerad personal behöver identifiera vad patienten kan, 
vill och behöver inom ramen för hälso- och sjukvård. 
 

Närstående kan vara en viktig informationskälla, särskilt om patienten inte själv kan 
kommunicera sin hälso- och livssituation. Den legitimerade personalen ska också inhämta  
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information från andra professioner som är involverade i patientens vård och omsorg när det 
är relevant. All informationsöverföring bygger på samtycke från patienten. 
 

Förutom att inhämta information utifrån, ska den legitimerade personalen själv undersöka 
hälsotillståndet. 

 

 

 

 
 

Figur 1. Socialstyrelsen. ICF modellen - interaktionen mellan de olika komponenterna.   Artikel 
nr: 2021-2-7203 
 
Alla ovanstående komponenter påverkas av varandra och tillsammans påverkar de 
hälsotillståndet. Detta gör att ett hälsotillstånd ser olika ut för olika personer även för de  med 
samma diagnos eller skada. 

Bedömnings- och skattningsinstrument: 
Legitimerad personal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Ett sätt att kvalitetssäkra detta är att använda sig av vetenskapligt beprövande 
bedömningsinstrument när man utreder och bedömer. Följande bedömningsinstrument är 
lämpliga att använda: 
 

Bedöma behov av åtgärder: 

 

 

Fastställa mål: 
Den legitimerade personalen ska gå igenom resultatet av utredningen med patienten och vid 
behov med andra personer som är involverade i vården och omsorgen. Utifrån patientens 
önskemål och behov, fastställs mål för de problem och risker som identifierats. Ett mål ska 
beskriva förväntat resultat, vad det är som ska uppnås. Legitimerad ska sträva efter att  
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tillsammans med patienten formulera målen så att de är SMARTA: 
 

S – specifika, det vill säga tydliga och konkreta 
 M – mätbara 
A – accepterade eller attraktiva för den enskilda 
R – realistiska utifrån de förutsättningar som råder  
T – tidsatta 

 

Val av åtgärd: 
Den legitimerade bedömer utifrån sin utredning vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som är  
lämpliga. I denna bedömning ingår att identifiera eventuella risker med de åtgärder som är  
aktuella. 
 

Om det finns risker ska de om möjligt tas bort eller begränsas. Om riskerna kvarstår måste 
legitimerad personal ta ställning till om åtgärden överhuvudtaget är lämplig eller om man ska 
välja en annan åtgärd. Risken för vårdskada måste vägas mot den effekt som åtgärden 
förväntas ge samt risken för vårdskada om åtgärden inte sätts in. I valet mellan flera åtgärder 
som ger ungefär samma effekt ska den legitimerade sträva efter att välja den åtgärd med så 
liten risk för vårdskada som möjligt. Patienten ska informeras om de risker som är 
identifierade. 

 

Åtgärd: 

 

 

Planera genomförandet: 
Innan åtgärden kan genomföras måste den legitimerade planera genomförandet utifrån 
nedanstående delar. De ska tydligt framgå i ordinationen: 
• Vad – vald åtgärd 
• Hur åtgärden ska utföras 
• När och hur ofta åtgärden ska utföras 
• Vem – vilken kompetens som krävs för att utföra åtgärden 

 
Vad 
Det ska framgå vilken hälso- och sjukvårdsåtgärd som ska genomföras. Till exempel 
omläggning av sår, hjälp med läkemedelshantering. 
 
Hur 
Beskrivningen av hur åtgärden ska utföras ska vara så detaljerad som möjligt för att undvika      
att det finns utrymme att göra olika. I möjligaste mån ska patienten involveras i hur 
utförandet går till så att det blir individuellt anpassat utifrån dennes önskemål. I ordinationen 
kan man också hänvisa till särskilt dokument som beskriver utförandet, till exempel en 
läkemedelslista eller specifik instruktion. Dokument man hänvisar till ska finnas tillgänglig i 
patientens journal. 
 

När 
När i tid en åtgärd ska utföras kan avse flera olika delar. Det kan handla om hur många gånger 
per vecka, specifika dagar, tidpunkter på dygnet eller att åtgärden ska utföras i samband med 
en viss aktivitet eller händelse. Detta bör om möjligt planeras utifrån patientens livssituation, 
behov och önskemål samt andra pågående insatser och åtgärder.  
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Vem 
Det finns fem olika alternativ att ta ställning till när det gäller vem som ska utföra hälso- och 
sjukvårdsåtgärden. 
• Egenvård - patienten själv 

• Legitimerad personal 
• Personal med baskunskap 

• Personal med säkerställd kompetens 

• Personal med delegering 

 
           Egenvård 

 
Om den som ordinerar en hälso- och sjukvårdsåtgärd bedömer att patienten själv kan ta 
ansvar för ordinationen (vad, när, hur) antingen genom att själv utföra den eller med stöd av 
någon annan, kan åtgärden utföras som egenvård. Egenvård räknas inte som hälso- och 
sjukvård när den utförs. Därmed är det inte aktuellt med att överlåta åtgärden till personal. 
 

Legitimerad personal 

Läkemedelsområdet är särskilt reglerat i föreskrift men när det gäller övriga hälso- och 
sjukvårdsåtgärder är det medicinskt ansvariga och verksamhetschef för hälso- och sjukvård        
som reglerar vilka åtgärder som inte får överlåtas till annan personal. Dessa åtgärder måste 
utföras av legitimerad personal själva. 
 

Om det är tillåtet att överlåta den planerade hälso- och sjukvårdsåtgärden gör legitimerad 
personal en riskbedömning. Detta för att ta ställning till om det är förenligt med             god och säker 
vård att någon annan än legitimerad utför åtgärden. 
 

Överlåten hälso- och sjukvård 

Vem får överlåta? 
Om det är förenligt med god och säker vård kan legitimerad personal överlåta genomförandet 
av en hälso- och sjukvårdsåtgärd till omvårdnadspersonal. Chef för legitimerad personal 
ansvarar för att det finns säkra rutiner för hur hälso- och sjukvård kan  överlåtas. 
 

Även legitimerad personal inom regionens hälso- och sjukvård kan överlåta en åtgärd. En 
förutsättning för att utföra en ordination från en annan vårdgivare är att mottagaren har sin 
arbetslednings tillåtelse.  
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Personal med baskunskap 
Generell kompetens är den kompetens personalen får vid introduktionen och som är  
obligatorisk vid anställning i Västerås kommun. Innehållet i introduktionen kan se lite olika ut 
beroende på i vilken verksamhet personalen har sin anställning. För att kunna ta ställning  till 
om det räcker med generell kompetens för att utföra en överlåten hälso- och sjukvårdsåtgärd, 
är det viktigt att legitimerad personal är insatta i vad som ingår i introduktionen. 
 
Personal med delegering 
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. För 
att en arbetsuppgift ska kunna delegeras måste det finnas en regel som tillåter det. 
Exempel är att iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel. För att 
omvårdnadspersonal ska få hantera läkemedel ska de vara delegerade av sjuksköterska.  
 
Omvårdnadspersonalens ansvar vid förändrat hälsotillstånd 
Omvårdnadspersonal som är involverad i patientens vård har ett ansvar att uppmärksamma 
problem, risker samt förändringar i patientens hälsotillstånd. Om patienten inte själv kan 
kontakta legitimerad personal ska omvårdnadspersonal vara behjälplig med detta när 
samtycke för informationsöverföring finns. 

Följa upp 

 

 

Legitimerad personal ska i direkt anslutning till att åtgärden ordineras, planera för när och hur 
en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska följas upp. Legitimerade ansvarar för att följa upp och                   
utvärdera hur åtgärden fungerar att utföra och vilken effekt som åtgärden har, oavsett om 
den utförts av omvårdnadspersonal eller dem själva. Om patienten har flera olika åtgärder ska 
varje åtgärd följas upp var för sig. 
 
En hälso- och sjukvårdsåtgärd kan orsaka vårdskada om den inte har önskad effekt, har annan 
effekt än tänkt eller utförts felaktigt. Vårdskada kan uppstå om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 
är otillräcklig. Därför är det viktigt med snabb uppföljning av påbörjad åtgärd och därefter 
kontinuerligt. Olika åtgärder innebär olika stora risker för vårdskada vilket påverkar hur ofta 
en åtgärd ska följas upp och på vilket sätt. Ofta sker uppföljningen tätare direkt efter att 
åtgärden satts in och lite glesare när man ser att allt               fungerar som det ska. Genom att följa 
upp hela processens resultat gentemot uppsatt mål avgör legitimerad personal resultatet av 
måluppfyllelsen. Om målet inte är uppfyllt görs delar av hälso- och sjukvårdsprocessen om. 
Om målet är uppfyllt avslutas ordinationen. 
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