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Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och 

habilitering som sker i daglig verksamhet upp till sjuksköterskenivå. Rutiner och 

regelverk för hälso- och sjukvården som gäller i övriga verksamheter gäller även i 

daglig verksamhet.  

 
Tillvägagångsätt 
 
 

➢ När LSS-handläggare beviljat insatsen daglig verksamhet, överlämnas 
informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsinsats till den enskilde och/eller dennes 
företrädare. 
 

➢ I informationsmaterialet tar den enskilde/företrädare ställning till om- och vad den 
enskilde kan vara i behov av för hälso- och sjukvårdsinsatser på daglig verksamhet.  
 
 

➢ Finns behov av rehabilitering, habilitering eller hjälpmedel, tar LSS-handläggare 
kontakt med rehabenheten i Hälsa- och omsorg som hanterar ärendet. Strävan är att 
hjälpmedel i daglig verksamhet ska vara individuellt utprovade.  

 
 

➢ Finns behov av insatser från sjuksköterska och/eller delegerad vårdpersonal tar den 
enskilde/företrädare kontakt med sjuksköterska via telefonnummer i 
informationsmaterialet.  

 
➢ Arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska utför tillsammans med den 

enskilde/företrädare behovsbedömning av hälso- och sjukvårdsinsatser, informerar om 
vad den enskilde/företrädare kan behöva bistå med samt kontaktar daglig verksamhet 
för dialog.  
 

➢ Arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska ansvarar för att i dialog med 
enhetschef tillse att personal på daglig verksamhet har rätt förutsättningar, utbildning 
och delegering för att utföra uppgiften enligt gällande rutiner i tid för verkställande av 
insatsen.  

 
➢ Enhetschef för daglig verksamhet ansvarar för att innan verkställande av daglig 

verksamhet kontrollera med den enskilde/företrädare att kontakt är tagen med 
arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska om behov av hälso- och 
sjukvårdsinsats finns.  

http://www.ostragoinge.se/
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➢ Arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska ingår i teamet kring den enskilde 
och bjuds in av daglig verksamhet vid upprättande av genomförandeplan.  

 
Egenvård 
 
Om den enskilde är i behov av egenvård ska en Samordnad individuell plan (SIP) upprättas 
tillsammans med den enskilde, den behandlande legitimerade yrkesutövaren samt personal 
som är tänkt att utföra egenvården. Egenvård kan inte överlämnas från föräldrar/anhöriga till 
den personal som är tänkt att utföra uppgiften. Fram till att bedömning av egenvård är utförd 
och SIP upprättad, bedöms uppgiften vara en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ansvarig 
arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska på daglig verksamhet ansvarar för.  

För stöd gällande egenvårdsbedömning hänvisas till Regional rutin för egenvårdsbedömning 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regio

