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Vägledning i dokumentation enligt SoL/ LSS 
Innehållet i vägledningen är ett komplement till den övergripande dokumentationsrutinen och 

är riktat till omvårdnadspersonal och enhetschefer som arbetar inom hälsa och omsorg i Östra 

Göinge kommun. Den är avsedd att vara ett stöd för personalen som dokumenterar 

genomförandet av insatserna, det vill säga vid upprättandet av genomförandeplan och 

fortlöpande anteckningar. 

Genomförandeplanen  

Genomförandeplanen ligger till grund för dokumentationen i genomförandet. Det som avviker 

från genomförandeplanen ska dokumenteras i SoL/LSS journal men du dokumenterar inte när 

genomförandet följer genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska påbörjas omgående när 

en kund får insatser och sedan följas upp två gånger per år eller när något förändras gällande 

insatserna. Kund ska efter förmåga vara delaktig och lämna sina önskemål om hur och när 

insatserna ska genomföras. Den enskildes delaktighet är stark i lagstiftningen. En närstående 

eller legal företrädare kan också vara med om den enskilde vill det. Originalet lämnas till 

enhetschef och en kopia till kunden. Följande ska finnas med: 

 
• Vad som ska utföras 

• Hur insatsen ska utföras 

• När (så långt som möjligt efter önskemål) ska insatsen utföras. 

• Mål från myndigheten 

• Mål och delmål för varje aktivitet 

• Vilka som har deltagit vid upprättandet 

• Hur den enskilde har haft inflytande 

Sol/LSS journal 

I journal ska du löpande dokumentera vad som inträffar och är viktigt och relevant.  

Dokumentationen ska begränsas till att vara tillräcklig, ändamålsenlig och väsentlig för att 

ärendet ska kunna följas och språket ska vara respektfullt 

 

Exempel: 

Följande ska finnas med i dokumentationen om det är aktuellt. 

 
• När uppdraget tas emot samt innehåll 

• När insatserna startade 

• När ärendet avslutas och varför 
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• Klagomål som den enskilde framför 

• Om den enskilde är berörd av lex Sarah eller annan avvikelse. 

• Att och när genomförande-planen är upprättad/ uppdaterad 

• Samtycke som den enskilde lämnat och vad det gäller. Ex om anhörig får 

kontaktas? Vilken anhörig det gäller? Får teamet diskutera på teamträffar utan 

att kund är med? 

• Om den enskilde tar tillbaka samtycke eller ändrar samtycket 

• Åtgärder som vidtagits för uppföljning av insatserna 

• Uppföljning mot mål 

• Den enskildes uppfattning om insatserna. 

• Insats som inte har blivit utförd och varför 

• Händelser av vikt för ärendet 

• Att och när välkomstsamtal/Inflyttningssamtal har genomförts 

• Om en levnadsberättelse har upprättats (frivilligt för kunden) 

• Om kunden anser att viss uppgift i dokumentationen är oriktig 

• Om kunden berörs av utlämnande av handling 

• Kunden berörs av brist på samverkan mellan t.ex. Kommun och Region 

• Om en handling har kommit in eller upprättats 

Rättelser  

Journal, både SoL/LSS och HSL är en upprättad allmän handling. Om du skriver fel och 

upptäcker det efter att du har signerat får du inte ta bort anteckningen. Du stryker ett streck 

över och skriver sedan det som är riktigt 

Skillnad mellan SoL/LSS och HSL 

Det som framkommer och är relevant för ärendet ska dokumenteras i SoL/LSS journal. Allt 

som framkommer efter delegering av legitimerad personal ska dokumenteras i HSL journal. 

Om du upptäcker något hälsorelaterat och ingen legitimerad personal har varit involverad, 

dokumenterar du det i SoL journal. Tar du kontakt med leg personal dokumenteras det i SoL 

journal. Det du sedan gör på uppdrag av leg personal dokumenterar du i HSL journal. 

Exempel: du upptäcker att Greta har hosta och kontaktar ssk. Du dokumenterar i SoL journal 

att du upptäckt hosta och kontaktat ssk. Du får i uppdrag att ta en temp. Resultatet av temp 

dokumenterar du i HSL journal. 


