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Vad är ett HSL-Uppdrag?

Ett HSL-Uppdrag är en åtgärd/instruktion/ordination skapad av 

legitimerad personal som ska utföras av icke legitimerad personal. 

Åtgärden skickas som ett HSL-Uppdrag och mottages/verkställs av 

enhetschef.



När en Åtgärd har ett aktuellt HSL Uppdrag kopplat till sig visas en blå 

symbol med ett plustecken i framför Åtgärden.

Åtgärd med HSL Uppdrag



Skapa Åtgärd

När Åtgärd skapas:

• Ska åtgärden vara återkommande, välj pågående. 

• Ska åtgärden utföras en gång, välj engångsåtgärd. 

Båda varianterna kan skickas som HSL-Uppdrag. 



Detaljplanering
Ska en Åtgärd skickas som HSL-Uppdrag, se till att eventuell detaljplanering är korrekt ifylld med frekvens, tider och 

även kvantitet för de uppdrag som ska generera detta, se aktuell lista ”HSL Uppdrag kvantiteter” för mer information 

om kvantiteter. 

Nya rader läggs till genom knappen ”Ny Rad”. För att justera rad, markera den och ändra. För att ta bort rad, markera 

och tryck på delete.



Skicka ett HSL-Uppdrag

1. Gå in i fliken HSL Uppdrag

2. Välj Ny i verktygsfältet

3. Fyll i fr.o.m. datum och eventuellt t.om. datum 

om det är ett engångsuppdrag eller om 

slutdatum är känt. Om det är ett pågående 

uppdrag utan känt slutdatum lämnas t.om. fältet 

tomt.

4. Kontrollera att ditt namn visas i fältet Beställare.

5. Välj utförare. Är enheten som patienten tillhör. 

6. Tryck här för att välja vilken åtgärd HSL 

uppdrag ska skickas på
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Skicka HSL Uppdrag

7. Välj vilken åtgärd och vilka av tiderna/detaljerna som 

ska skickas som HSL uppdrag. 

Endast en Åtgärd med detaljer per uppdrag! 

8. Tryck på OK

9. Åtgärden och tiderna/detaljerna visas nu i detta fält.

10.För att kontrollera att det är rätt åtgärd, markera 

datumet i åtgärden så kan åtgärdstexten läsas i ruta till 

höger.

11.Spara 
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Nytt, Bekräftat och Avslutat HSL Uppdrag

1. I denna rutan visas alla skickade HSL Uppdrag.

2. Nytt HSL uppdrag visas innan det är mottaget av 

enhetschef.

3. Bekräftat HSL uppdrag visas när enhetschefen 

har tagit emot uppdraget.

4. Avslutat HSL uppdrag visas när uppdraget är 

avslutat.

5. Innan enhetschef har tagit emot uppdraget visas 

det även på mina sidor i Procapita för bevakning  

för den som skickat det.
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Ändra eller avsluta HSL Uppdrag

Innan ett HSL Uppdrag är bekräftat kan ändringar göras i alla fält eller tas bort helt.

Ta bort ett obekräftat uppdraget genom att markera uppdraget och trycka på krysset i verktygsraden. 

Behöver det korrigeras i uppgifterna på själva Åtgärden görs detta via detaljplaneringen. 

Kom ihåg att spara dina ändringar.



Avsluta ett bekräftat HSL Uppdrag

Avsluta ett bekräftat HSL Uppdrag kan göras på två sätt. 

1. Markera HSL Uppdraget och sätt ett avslutsdatum i t.om. fältet i uppdraget.

2. Ska hela Åtgärden avslutas. Sätt avslutsdatum på Åtgärden i journalen. Då avslutas kopplade HSL uppdrag 

automatiskt.

Kom ihåg att spara ändringar.
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Ändra kvantitet och frekvens på HSL Uppdraget

Detta går att göra på två sätt.

Sätt 1, Rekommenderas:

1. Avsluta nuvarande HSL uppdrag via fliken HSL 

Uppdrag på samma sätt som beskrivs i bilden innan.

2. Ändra i Åtgärdens detaljplanering.

3. Spara genom att trycka OK.

4. Skapa nytt HSL uppdrag enligt beskrivningen tidigare 

i denna manual.
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Sätt 2:

1. Gå in i Åtgärdens detaljplanering. Gör ändringarna och tryck på OK.

2. Användaren görs uppmärksam på att HSL Uppdraget i nuvarande form avslutas och får frågan om de nya uppgifterna 

ska skickas i nytt uppdrag.

3. Väljs ”Ja” skickas automatiskt ett nytt HSL uppdrag på kvarvarande detaljer enligt föregående uppdrag kopplat till 

Åtgärden. Observera att alla rader kanske inte tidigare var skickade som HSL Uppdrag och har nya rader lagts till 

kommer dessa inte med automatiskt, dessa läggs till dessa via fliken HSL uppdrag i efterhand.  

Observera att de inställningar som användes i originaluppdraget återanvänds. Det skickas alltså ifrån samma 

beställare och till samma utförare som tidigare. 

Ändra kvantitet och frekvens på HSL Uppdraget
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Ändra kvantitet och frekvens på HSL Uppdraget

Gå in i HSL uppdraget för att kontrollera att de detaljer som ska vara med i uppdraget är ifyllda. 

Ändra även under beställare eller utförare vid behov.

Glöm inte att spara om korrigeringar görs.



Byte av enhet
Om en patient flyttar eller byter enhet måste aktuella HSL Uppdrag 

skickas om till rätt enhet av sjuksköterska som tar emot patienten. 
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