
 
 
 
 
Frågor och svar – Lathund LHSL för SoL EC och omvårdnadspersonal  
Möte EC, Mas och MAR, 23/2–2023    
 

 

1. Tycker att Karl-Henriks fråga var bra men har inte hört svaret på var RoKen är och vad det 

värsta som kan hända är? Är nyfiken på detta. 

Fråga 

Har det genomförts ROK inför införande av HSL- uppdraget? 

Svar 

Det har genomförts ROK på förvaltningsnivå med representanter från EC, personal och 

fackliga. Resultat från ROK:en har återkopplats till verksamhetschefer.  

 

Känner inte igen mig att det är arbetsuppgifter vi har redan idag. Möjligtvis inom 

hemtjänst men ej VOBO. 

Fråga 

Efter övergången till LHSL kommer HSL-uppdraget att skickas via LU på vardagar 

till EC och på obekväm arbetstid till omvårdnadspersonal. Uppdraget ska bekräftas i 

LU. Detta kommer att medföra fler arbetsuppgifter för utförarorganisationen. 

Svar 

I dagsläge kommer digitala HSL- uppdra till HT verksamhet. Övriga verksamheten tar 

emot HSL-uppdragen via bl.a. samtal från legitimerade att och EC har obefintlig 

insyn i vilka HSL-uppdrag som utförs av omvårdnadspersonalen. Det nya arbetssättet 

innebär att samtliga verksamheter kommer att ta emot HSL-uppdrag via LU samt 

bekräfta det digitalt vilket är en ny uppgift. Det som är oförändrat är att uppdragen 

kan inkomma närsomhelst på dygnet. HSL-uppdraget gör det möjligt för cheferna att 

leda och planera sin verksamhet med stöd och kännedom om de HSL-uppdrag som 

utförs av omvårdnadspersonalen.  

 

2. När vi ställer frågan om vem som har beslutat att vi ska ansvara för detta (bekräfta 

HSL-uppdrag) i våra ledningsgrupper, så verkar inte våra chefer kännas vid det.  

Har någon chef från VOBO fått vara delaktig i beslut, rutiner mm? 

Svar 

Se punkt 1.   

 

3. Innebär det att det behöver läggas in en insats i LMO för varje uppdrag för att det ska 

räknas som signering? 

Svar 

I nuläge har vi inte gått över till digital signering. Just nu är vi på gång med ROK för 

digital signering och därefter kommer vi att hantera åtgärder från ROK:en, beskriva 

förutsättningar, arbetsflöde, typ av telefoner mm.   
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4. Sjuksköterskor kan ej delegera vår personal i hela samarbetsområdet. Går inte heller 

att delegera på både Hjärtebacken 1 o 2. Detta skapar stora problem och vi kan inte 

använda alla resurspass (om delegering krävs), samt ej hjälpas åt med insulin mellan 

båda husen. 

 

Svar 

Förutsättning för att ssk ska kunna delegera är att EC bockar i den ruta som talar om 

att personalen är delegeringsbar. EC kan bocka i enbart för sin enhet. Sjuksköterska 

har möjlighet att delegera på de områden som blivit bockade för av EC.   

   

5. Varför ska man kvittera läkemedel när systemet ändå inte klarar av det just nu? då blir 

det ju risk för missförstånd? 

Svar 

Kvittera utfört/ej utfört uppfyller två funktioner: dels möjliggör personalens 

dokumentation som har med HSL-uppdraget att göra (inte möjligt utan denna 

kvittens) dels är en viktig information för chefen om uppdraget blivit utföra eller ej.  

 

6. Om jag fattat det rätt så kan man ha rutin på sin enhet att det alltid är den personal som 

arbetar som börjar sitt pass med att gå in i Life Care som de redan gör för att läsa 

innan de börjar arbeta? Då kan de bekräfta HSL uppdraget på respektive "avdelning" 

och den kommer då som en blå boll i Life Care till planeraren som kan planera in den 

vidare.  

 

Svar  

Varje enhet säkerställer att HSL uppdragen blir bekräftad och exempel i frågan är ett 

sätt att göra det på. På obekväm arbetstid och vid behov av skyndsamt utförande av 

uppdraget tar legitimerade kontakt även via telefon. Behörighet att se HSL-uppdrag 

har EC, omvårdnadspersonal och planerare (den sistnämnda under förutsättning att 

planerar gått in med behörighet som omvårdnadspersonal).    

 

 

7. Behovet av en signal via andra system, exempelvis teams eller outlook känns som en 

angenäm förutsättning om det inte ska bli onödig fördröjning. 

Svar 

Tyvärr inte möjligt tekniskt sätt.  

 

8. Hur ska de fungera rent tekniskt? någon speciell mobil som behövs/krävs för 

systemet? 
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Svar 

Se under punkt 4.  

9. Ssk säger att vissa har delegering bara på ett boende och vissa på fler. Hur ändrar man 

detta? Är det varje EC på resp enhet som måste lägga upp de personerna från annan 

enhet i sin LifeCare som utförarpersonal? 

 

Svar 

Se under punk 5.  

 

 

 

 

 


