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Manual för verkställighet av HSL Uppdrag 

 
Samtliga uppdrag från legitimerad personal med instruktioner till baspersonal ska 

skickas genom HSL-uppdrag. Det gäller även uppdrag från arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast både i hemtjänst och på boenden. 

 
I undantagsfall kan beställningen på HSL uppdraget ersätta utskrift av hälsoplan under 

tex en helg, om ansvarig personal försäkrat sig om att beställningen har gått fram (syns 

i uppdraget att det är mottaget). 

 

Beskrivning av verkställighet HSL Uppdrag 

 
Beställningar av HSL-uppdrag har ett litet blått kors till skillnad från beställningar 

gällande SoL insatser. Ordinationen från HSL-journalen följer med till beställningen av 

HSL-uppdraget. Det är samma text som återfinns i Hälsoplanen. 

 
 

Ny beställning kommer in, kontrollera att allt är korrekt och tryck på bocken uppe i högra  

hörnet för att acceptera (inringat):  
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Oftast finns endast startdatum i beställningen som gäller tills vidare. När ett uppdrag ska 

ändras eller avslutas syns detta genom att det kommer en ny notifiering. 

Följande ruta kommer upp, välj rätt organisation om det finns flera, välj sedan om 

HSL-uppdraget är inom SoL eller LSS. Tryck på acceptera. 

 
 

Beställningen är nu accepterad och finns under verkställigheter och under rätt rubrik av 

HSL-uppdrag och i fliken HSL-uppdrag och avslutas med att man trycker på handen 

uppe till höger och lägger in ett avslutsdatum.  

 

Notifieringar 

Om det sker en förändring i HSL-uppdraget kommer det en notifiering. Nya 

notifieringar syns enligt pilarna på bilden nedan. 

 

Lästa notifieringar visas som ett öppet kuvert. Olästa är fortfarande stängda. 

Notifieringar tas bort genom att klicka på krysset i slutet av raden. 

Klicka på raden för notifieringen för att få information om vad den gäller 



3 (6) 
 

 
 

Länken på raden leder till beställningen notifieringen hänvisar till. Aktuell beställning är markerad 

och det framgår här att beställningsperioden är avslutad 

 
 

För att se vilka HSL-uppdrag som ligger på en enskild kund väljs aktuell kund. Kunden 

nedan har ett aktuellt HSL-uppdrag. Om det funnits insatser enligt SoL hade de också 

synts här. 
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För att se en överblick av aktuella verkställda uppdrag gå till verkställighet 

Under fliken HSL uppdrag finns alla uppdrag som mottagits på aktuell kund. Under 

fliken Beslut ligger alla insatsbeställningar enligt SoL. Verkställighet med ett pågående 

HSL-uppdrag kan inte avslutas. Ansvarig legitimerad personal måste avsluta uppdraget 

i HSL-journalen först, se nedan. 

 


