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Bakgrund  
Varje brukare/patient som får stöd enligt SoL och/eller LSS inom nedanstående insatser ska ha en 
brukar- och patientpärm:    

 Bostad med särskild service  
 Daglig verksamhet  
 Personlig assistans   
 Korttidstillsyn och korttidsvistelse  
 Boendestöd 
 Äldreboende 
 Hemtjänst  
 Ordinärt boende med HSL-insatser 

Patienter som har läkemedelsövertag ska även ha en ordinationshandling i sitt läkemedelsskåp. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Huvudsyftet med brukar- och patientpärmen är att öka brukare/patienters insyn och delaktighet 
kring sina vård- och omsorgsinsatser. Ett annat syfte är att den fungerar som en backup, då 
Treserva inte är tillgängligt eller vikarier inte har tillgång/behörighet till Treserva. I brukar- och 
patientpärmen förvaras även dokument som inte finns/går att spara i Treserva. 

Innehåll brukar- och patientpärm 

Brukar- och patientpärm: 

 ska förvaras på ett tryggt och säkert sätt i bostaden, överenskommet tillsammans med 
brukare/patient. All personal ska ha tillgång till den. Vid behov kan kopia av pärmen 
förvaras på låst kontor.  

 ska innehålla försättsblad och register 
 bör vara en röd ringpärm i plast med plastficka på framsidan.  

Försättsblad ska innehålla följande information: 

 brukarens fullständiga för- och efternamn. 
 telefonnummer till enheten samt till rehabverksamhet och sjuksköterskeverksamhet om 

personen är inskriven i hemsjukvården.  
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Register för brukar- och patientpärm ska innehålla flikar för följande områden: 

 personuppgiftsbild/personkort 
 SBAR 
 genomförandeplan 
 levnadsberättelse/personlig presentation 
 arbetsanteckningar SoL och LSS vid driftstopp 
 dokument från arbetsterapeut och/eller fysioterapeut 
 dokument från sjuksköterska exklusive ordinationshandling 
 dokument från tandvården 

Ovan nämnda områden ska alltid finnas i registret. Varje verksamhetsområde ska ta fram ett 
gemensamt register där även ytterligare flikar kan läggas till efter behov.  

Ordinationshandling läkemedel 

 förvaras i patientens läkemedelsskåp för att säkerställa att endast delegerad personal har 
tillgång. 

Ansvarsfördelning för brukare/patient som både har 
insatser enligt SoL och/eller LSS och HSL 

EC för SoL/LSS alternativt annan utsedd funktion ansvarar för att: 

• varje brukare har en pärm innehållande försättsblad och register  
• brukaren informeras om pärmens syfte och innehåll  
• pärmen förvaras säkert och överenskommet med brukaren  
• endast aktuella uppgifter/dokument ska finnas i pärmen 

EC för HSL ansvarar för att: 

 endast aktuella dokument från sjuksköterske- respektive rehabenhet finns i pärmen.  
 ordinationshandling är aktuell och inlåst i patientens läkemedelsskåp. 
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Ansvarsfördelning för patienter som endast har HSL-
insatser 

EC för HSL ansvarar för att: 

• varje patient har en pärm innehållande försättsblad och register samt aktuellt innehåll  
• patient informeras om pärmens syfte och innehåll  
• pärmen förvaras säkert och överenskommet med patienten 
• endast aktuella uppgifter/ dokument för HSL finns under flikarna 

 

 
 

 

 
 
 

 

 


