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Riktlinje 
Omvårdnadsförvaltningen 

Riktlinje daglig verksamhet (LSS) och 
dagverksamhet (SoL) 
 
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer som deltar i 
biståndsbedömd daglig verksamhet och dagverksamhet när de vistas i 
verksamheten. Det innebär att ansvarig sjuksköterska ska utses för att utföra hälso- 
och sjukvårdsinsatser, bemöta frågor från personalen gällande hälso- och sjukvård 
och utföra delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
 
Hälso- och sjukvård som omfattas är huvudsakligen överlämnande av läkemedel 
samt råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor av sjuksköterska till personal.  
 
Uppgifter som ska finnas tillgängliga i verksamheten: 
 

• De besökandes/brukarens namn, personnummer och vilken vårdcentral de 
tillhör. 

• Telefonnummer till anhöriga (samtycke) 
 
Säkerställande av läkemedelshantering 
En lokal rutin för läkemedelshanteringen vid dagverksamheten/daglig verksamhet 
ska upprättas och förvaras i verksamheten. Av rutinen ska det framgå: 
 

• Hur läkemedlen dagligen kommer till verksamheten 
• Vart förvaras läkemedlen fram till administrering (låsbart skåp) 
• Var aktuell läkemedelslista finns samt var och vem som är ansvarig för att 

läkemedelslistan är aktuell 
• Var aktuell signeringslista förvaras samt hur och vem som är ansvarig för 

byte och kontroll av signeringslista 
• Läkemedlen administreras av personal efter delegering av sjuksköterska.  
• Patienten bör ha sina läkemedel dosdispenserade eller i dosett. Läkemedel i 

originalförpackning ska vara uppmärkta enligt gällande författning 
2017:37. 

• Närstående, hemtjänst eller personal på grupp/servicebostaden ansvarar för 
att aktuella läkemedel dagligen medföljer besökaren/brukaren till 
dagverksamheten. 

• Den till dagverksamheten/daglig verksamhet knutna sjuksköterskan 
ansvarar för att signeringslista upprättas och följs upp. 

• •Den till dagverksamheten/daglig verksamhet knutna sjuksköterskan 
delegerar administrering av läkemedel till personalen. 
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• •Journal upprättas av den för dagverksamheten/daglig verksamhet knutna 
sjuksköterskan.  

• •En plan ska finnas för säker informationsöverföring mellan olika instanser 
 
Ansvar vid egenvård 
För personer som själv hanterar hälso- och sjukvårdsinsatser såsom läkemedel, 
alternativt där närstående ansvarar för delar av läkemedelshanteringen och 
personen själv kan avgöra när läkemedlet ska tas fortsätter det som egenvård i 
samband med vistelsen på dagverksamheten/daglig verksamhet.  
Inför att en person ska börjar på dagverksamheten/daglig verksamhet ska utsedd 
personalfråga personen eller närstående om och i så fall vilken eventuell hälso- och 
sjukvårdsinsats som behövs under vistelsetiden. Har personen i fråga inte egenvård 
kontakta ansvarig sjuksköterska som kontaktar personen och gör en planering kring 
läkemedelsinsatserna under vistelsen.  
Vid egenvård kan personalen hjälpa till med så kallad ”handräckning” t.ex. att 
hjälpa till med att öppna en läkemedelsförpackning eller att hjälpa till att ta ut 
läkemedel ur en dosett/dosdispenserad påse. Personen ansvarar då själv för intaget 
av läkemedlen. 
 
Dokumentation 
Dokumentation ska ske i enlighet med gällande föreskrift. 
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