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Uppföljning: Årligen av Enhetschef  

BESKRIVNING 

När fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut ska ordinera en hälso- och 

sjukvårdsinsats till omsorgspersonal. 

SYFTE 

Likvärdigt förhållningssätt hos legitimerad personal när en rehabiliteringsinsats ordineras 

enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.  

BAKGRUND 

Den ordinerade rehabiliteringsinsatsen ska ha:  

• Tydligt syfte och mål 

o Målet ska vara kopplat till en aktivitet eller funktion som går att mäta. 

Exempelvis, träning i trappa för att uppnå målet att självständigt kunna hämta 

posten eller självständigt klara av dusch eller tillreda en måltid. 

o Sätt en tid när du förväntar dig att målet ska vara uppnått. Undvik att 

ordinationer ligger år efter år.  

 

• Kontinuerlig uppföljning 

o Legitimerad personal följer till en början upp 1 gång/månad genom hembesök 

hos patienten och via digital signering i Appva.  

o Legitimerad personal bedömer när ordinationen inte längre är en hälso- och 

sjukvårdsinsats. 

 

• Ordination och eventuellt skriftligt program ska skrivas ut och sitta under fliken 

rehabilitering i omsorgstagarens omvårdnadspärm.  

 

• HSL-uppdrag som utförs av omsorgspersonal ska signeras av omsorgspersonal. 

Signeringen utförs digitalt i Appva i ordinärt boende. På särskilt boende och privata 

hemvårdsgrupper lämnas en fysisk signeringslista tillsammans med ordinationen.  

 

 



 

AMÄRKNING 

Bedömer du efter ett antal uppföljningar att den ordinerade insatsen fortsatt är en hälso- 

och sjukvårdsinsats och förväntas vara det framåt. Då kan en ordination pågå under längre 

tid. Exempelvis en andningsträning eller en komplicerad kontrakturprofylax. Uppföljning görs 

utifrån den legitimerades bedömning.   

 

EGENVÅRD 

Ett alternativt till en ordinerad rehabiliteringsinsats är att insatsen kan bedömas som 

egenvård. Legitimerad personal bedömer att patienten riskfritt kan utföra en hälso- och 

sjukvårdsinsats i hemmet, antingen själv eller med hjälp av närstående eller omsorgspersonal. 

Bedömningen av egenvård sker i samråd med patienten och med hänsyn av dennes fysiska 

och psykiska hälsa samt livssituation. Egenvårdsbedömning journalförs i procapita under 

rubriken ”Egenvård”. Egenvården ska regelbundet följas upp enligt den legitimerades 

bedömning, minst 1 gång/år. Signeringslista används ej.  


