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 Hemtjänst 

 
Insatser-SoL 

 
Schablontid / 
tillfälle 

  

Lärande och att tillämpa kunskap    
Insats för att lösa problem och att fatta beslut 
Brukaren behöver hjälp/stöd vid att ta till sig ny kunskap, att lösa 
problem och att fatta beslut. 
Till exempel fylla i matlista för matdistribution eller skriva/planera 
inköpslista. 

10 minuter 

Allmänna uppgifter och krav  
Insats för att planera/genomföra dagliga rutiner 
Brukaren behöver hjälp/stöd vid att genomföra dagliga rutiner. 
Till exempel påminna om dagliga rutiner, såsom måltider, mediciner etc. 

5 minuter 

Kommunikation   
Insats för att kommunicera  
Brukaren behöver hjälp/stöd för att kommunicera genom språk, tecken, 
symboler som innefattar att ta emot eller förmedla budskap.  
Innefattar även användande av kommunikationsutrustning. 

10 minuter 

Förflyttning  
Insats vid ledsagning  
Brukaren behöver hjälp/stöd med följeslagare från punkt A till B. 
Till exempel tandläkarbesök, läkarbesök etc. 

60 minuter 
 
Ersättning per 
registrerad timme 

Insats för att promenera  
Brukaren behöver hjälp/stöd vid promenader. 

25 minuter 

Insats för att förflytta sig i hemmet 
Brukaren behöver hjälp/stöd med förflyttning i och ur (även 
lägesförändring) säng/rullstol. Brukaren får hjälp/stöd vid förflyttning till 
annan plats i rummet eller bostaden.  
Insatsen väljs oftast när brukaren är i behov av hjälp med enbart 
förflyttning.  

5 minuter 

Insats för att bära, flytta eller hantera föremål 
Brukaren behöver enbart hjälp/stöd med att lyfta, bära eller hantera 
föremål.  
Till exempel lägga in tvätt i skåp etc. 

5 minuter 
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Personlig vård  

Insats för att klä sig 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att ta fram kläder samt med att ta på/av 
kläder. Detta gäller även stödstrumpor, hörapparat och proteser.  
Brukaren får hjälp/stöd med den förflyttning som brukaren är i behov av 
under genomförandet. 

10 minuter 

Insats för att tvätta sig  
Brukaren behöver hjälp/stöd med att tvätta och torka delar av kroppen, 
borsta tänderna, hårvård, rakning, enklare nagelvård och mjukgörande 
krämer. 
Brukaren får hjälp/stöd med den förflyttning som brukaren är i behov av 
under genomförandet. 

8 minuter 

Insats för att duscha 
Brukaren behöver hjälp/stöd med dusch och torka sig,  
borsta tänderna, hårvård, rakning, enklare nagelvård och mjukgörande 
krämer. Torka upp i badrummet. 
Brukaren får hjälp/stöd med den förflyttning som brukaren är i behov av 
under genomförandet. 

30 minuter 

Insats för att sköta toalettbehov 
Brukaren behöver hjälp/stöd med sina toalettbesök. Under denna insats 
ingår byte av inkontinenshjälpmedel, tömma/byte av stomipåse samt 
tömma toaletthink. Brukaren får hjälp/stöd med den förflyttning som 
brukaren är i behov av under genomförandet. 

9 minuter 

Insats för att äta och att dricka  
Brukaren behöver hjälp/stöd under matsituationen.  
Kan handla om båda praktiskt stöd och/eller emotionellt stöd.  
Till exempel hjälp/motivering att inta mat eller dryck. 

10 minuter 

Insats vid egenvård 
Brukaren behöver hjälp/stöd med egenvård 
Till exempel hjälp med medicin, insulin, ögondroppar och annan 
egenvård.  

5 minuter 

Insats vid egenvård / träning 
Brukaren behöver hjälp/stöd med egenvård/träning 
Till exempel hjälp med gångträning.  

25 minuter 
 

Hemliv  
Insats för att skaffa varor och tjänster (inköp) 
Brukaren behöver hjälp/stöd med inköp och att ställa in varorna i 
skåp/kylskåp.  
Till exempel inköp av mat, hygienartiklar, kläder, apoteksvaror etc. 

50 minuter 

Insats för att skaffa varor och tjänster (inköp) - Makepar 
Brukaren behöver hjälp/stöd med inköp och att ställa in varorna i 
skåp/kylskåp.  
Till exempel inköp av mat, hygienartiklar, kläder, apoteksvaror etc. 

25 minuter 

Insats för hemleverans av läkemedel 
Brukaren behöver hjälp/stöd med hemleverans av läkemedel. 
Avser endast SoL beslut. 
Till exempel dosdispenserade läkemedel (apodos). 

5 minuter 
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Insats för att bereda måltider 
Brukaren behöver hjälp/stöd vid måltider och mellanmål. 
Duka, värma och servera. 
Tillredning av enklare måltid samt mindre förberedelser (t.ex. skala 
potatis)   
Diska och torka av köksbänk. Ta ut sopor. 

13 minuter 
 
 

Insats för att tvätta och torka kläder 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att samla ihop tvätten, sortera, tvätta, 
tumla/torka och vid behov stryka. Efterbereda tvätten. 

50 minuter 

Insats för att tvätta och torka kläder - Makepar  
Brukaren behöver hjälp/stöd med att samla ihop tvätten, sortera, tvätta, 
tumla/torka och vid behov stryka. Efterbereda tvätten. 

25 minuter 

Insats för extra tvätt  
Brukaren behöver hjälp/stöd med tvätt. 
Insatsen beviljas enbart när tvätt sker oftare än, beviljad insats för att 
tvätta och torka kläder, en gång per vecka. 

12 minuter  
 

Insats för att städa bostaden 1-2 rok  
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

60 minuter 
 
 

Insats för att städa bostaden 1-2 rok - Makepar 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

30 minuter 
 
 

Insats för att städa bostaden 3 rok 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

75 minuter 
 
 

Insats för att städa bostaden 3 rok - Makepar   
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

38 minuter 
 
 

Insats för att städa bostaden 4 rok 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

75 minuter 
 
 

Insats för att städa bostaden 4 rok - Makepar  
Brukaren behöver hjälp/stöd med att dammsuga, torka golv, rengöring av 
badrum, rengöring av hjälpmedel, rengöring av kök (bänkar, skåp, spis), 
dammtorkning, skaka små mattor.  

38 minuter 
 
 

Insats för extra städ 
Brukaren behöver hjälp/stöd med extra städ. 
Till exempel sopa eller torka av golv, rengöra hjälpmedel 

12 minuter 
 

Insats för att putsa fönster (60) 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att putsa fönster. 

60 minuter 

Insats för att putsa fönster (75) 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att putsa fönster. 

75 minuter 
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Insats för att avlägsna avfall 
Brukaren behöver hjälp/stöd med att avlägsna avfall. 
Insatsen väljs oftast när brukaren är i behov av hjälp med enbart att 
avlägsna avfall. 
Till exempel att samla ihop och avlägsna sopor. 

5 minuter 

Insats för att bädda sängen 
Brukaren behöver hjälp/stöd med bädda/bädda upp sängen.  
Vid behov skaka sängkläder och bädda rent. 

5 minuter 

Insats för att ta hand om hemmets föremål och att bistå andra 
Brukaren behöver hjälp/stöd med underhåll och/eller ta hand om 
hemmets föremål innefattande bostaden och dess inventarier, kläder, 
hjälpmedel samt att ta hand om djur.  
Till exempel vattna blommor, hantera post etc. 

10 minuter 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer   
Insats för att skapa och/eller bibehålla relationer 
Brukaren behöver hjälp/stöd vid att genomföra de handlingar som behövs 
för att behålla/skapa nya kontakter med familj, vänner eller myndigheter. 

25 minuter 

Viktiga livsområden  
Insats för stöd inom ekonomiskt liv 
Brukaren behöver hjälp/stöd i att utföra sådana uppgifter och handlingar 
som krävs vid ekonomiska transaktioner samt ha kontroll över 
ekonomiska resurser samt vid hantering av privata medel. 

10 minuter 
 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv  
Brukaren behöver hjälp/stöd vid att genomföra de handlingar som krävs 
för att kunna engagera sig i organiserat liv utanför familjen.  
I insatsen ingår följe till och från aktiviteten.  
Till exempel fritidssysselsättningar, religiösa och politiska aktiviteter. 

 
2 nivåer, se nedan 

Insats för att engagera sig i fritidssysselsättning (15) 
Till exempel att brukaren får följe/sällskap av personal med att vänta på 
taxi till Klockarbo dagverksamhet. 

15 minuter 

Insats för att engagera sig i fritidssysselsättning (30) 
Till exempel olika sociala aktiviteter. 

30 minuter 
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Känsla av trygghet  
Insats för att känna trygghet 
Brukaren behöver hjälp/stöd med tillsyn utifrån angivet trygghetsbehov. 
Behöver brukaren i samband med ett tillsynsbesök få hjälp/stöd med 
exempelvis toalettbesök, skall detta kunna utföras inom ramen för 
tillsynsbesöket. Gäller fysiska besök och tillsyn per telefon. 
 
Tillsyn i form av besök beviljas vanligtvis inte om man har larm och kan 
använda detta för att påkalla hjälp samt om annan insats beviljats vid 
samma tillfälle. 

10 minuter 

Insats för att möta upp i hemmet 
Brukaren behöver hjälp/stöd vid hemgång från sjukhus. 
 
Gäller ej dagverksamhet 

60 minuter 

Insats för trygg hemgång under kvällar och helger 
Trygg hemgångs syfte är att under trygga förhållanden underlätta 
återgång till hemmet efter sjukhusvård eller korttidsvård för vuxna 
personer med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser. 
När insats för trygg hemgång beviljats, beviljas inga andra insatser 
under den perioden. 

30 minuter 
Max antal dagar 
=antal beviljade 
dagar enligt SoL 
beslutet för Trygg 
hemgång dagtid 

Insats för vak eller utökat vårdbehov (1 tim) 
Vak beviljas i första hand vid vård i livets slutskede. Insatsen kan också 
användas vid utökat vårdbehov. Insatsen ska kunna utföras under dygnets 
alla timmar. I första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. 

60 minuter 
 
 

Insats för vak eller utökat vårdbehov (10 tim) 
Vak beviljas i första hand vid vård i livets slutskede. Insatsen kan också 
användas vid utökat vårdbehov. Insatsen ska kunna utföras under dygnets 
alla timmar. I första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. 

10 timmar 
 
 

Insats för vak eller utökat vårdbehov (24 tim) 
Vak beviljas i första hand vid vård i livets slutskede. Insatsen kan också 
användas vid utökat vårdbehov. Insatsen ska kunna utföras under dygnets 
alla timmar. I första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. 

24 timmar 
 
 

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en 
närstående  

 

 

Insats för avgiftsfri avlösning  
Innebär avlastning för den anhörige som vårdar sin närstående som inte 
kan lämnas ensam hemma. Insatsen kan ges då den som vårdar är i behov 
av att vila, avkoppling eller för att kunna uträtta sysslor eller egna 
aktiviteter i eller utanför hemmet. 

Ingen detaljrad 
 
(Max 10 
timmar/månad) 
 

Insats för avlösning 
När avgiftsfri avlösning inte täcker behovet av stöd. 

60 minuter 
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Övriga SoL insatser Schablontid / 
tillfälle 

  

Insatser som utföraren registrerar själv 
 

 

Insats för upprättande av genomförandeplan  
Vid nya brukare eller om en brukare byter utförare så ska en 
genomförandeplan upprättas av utföraren tillsammans med brukaren. 
När en genomförandeplan har upprättats så ska utförare registrera denna 
insats för att erhålla en ersättning samt för att påvisa att en 
genomförandeplan har upprättats.  

60 minuter 
 
Registreras av 
enhetschef när den 
nyttjas. 

Insats för uppföljning av genomförandeplan  
När en genomförandeplan ska följas upp ska utförare registrera denna 
insats för att erhålla en ersättning samt för att påvisa att en 
genomförandeplan har följts upp.  

30 minuter 
Upp till 3 ggr/år 
 
Registreras av 
enhetschef när den 
nyttjas. 

Insats för bombesök  
Om brukaren oplanerat inte tar emot ett besök vid ett enstaka tillfälle 
ska utföraren registrera denna insats för att erhålla en ersättning. 

12 minuter 

Insats för dubbelbemanning 
Verkställigheten beslutar om dubbelbemanning, oavsett om det behövs 
ur brukar- eller arbetsmiljöperspektiv.  
Insats vid dubbelbemanning hanteras enbart av verkställigheten och 
medför ingen ersättning, utan ingår i ordinarie ersättning per insats. 

 

Insats för tillfälliga förändringar 
Tillfälliga förändringar i upp till 10 dagar ingår i den ordinarie 
schablonersättningen. Insats vid tillfälliga förändringar hanteras enbart 
av verkställigheten och medför ingen ersättning. Retroaktiv ersättning 
erhålls däremot för eventuell tillkommande insats efter ny beställning av 
handläggare. 

 

Insats för extra städning i samband med grundstäd  
Brukaren som beviljats insats för att städa bostaden, har rätt till extra 
städning två gånger per år. 
Till exempel rengöring av ugn, kylskåp och köksskåp samt frosta av frys 
etc. 

45 minuter 
 
Registreras av 
enhetschef när den 
nyttjas. 

Insats för avgiftsfri avlösning  
Innebär avlastning för den anhörige som vårdar sin närstående som inte 
kan lämnas ensam hemma. Insatsen kan ges då den som vårdar är i 
behov av att vila, avkoppling eller för att kunna uträtta sysslor eller egna 
aktiviteter i eller utanför hemmet. 

30 minuter 
 
Registreras av 
enhetschef när den 
nyttjas. 

Insats för hemleverans av matlådor 
Brukaren behöver hjälp/stöd med hemleverans av matlådor. Gäller 
brukare som är beviljad matdistribution och som bedöms ej kunna 
förvara matlådorna i hemmet. Denna insats innebär att matlådorna 
förvaras i hemtjänstlokalen och levereras av hemtjänstpersonal. 

5 minuter 
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Övriga SoL insatser Schablontid / 

tillfälle 
Bedömd dubbelbemanning d 
 

 

Trygghetslarm 
Ersättning till utförare per antal brukare som beviljats trygghetslarm 

 

Trygghetslarm – Makepar 
Ersättning till utförare per antal brukare som beviljats trygghetslarm 

 

 

Insatser som utförs enbart i kommunens regi  

Trygg hemgång dagtid Antal dagar  
(max 10 dagar,  
räkna vardagar) 

E-tillsyn 
 

 

Dagverksamhet 
 

Antal dygn/vecka 

Korttidsvård 
 

Antal veckor, 
tidsperiod 

Kontaktperson 
 

 

Matdistribution 
 

 

Matdistribution – Makepar 
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Delegerade HSL-åtgärder Schablontid 
/ tillfälle 

 

BEHANDLANDE ORDINATION/ÅTGÄRD  

Ordination/Åtgärd-Träning Insats:  
 Hemsjukvård Träning 

 

Gångträning 
Träning i att förflytta sig till fots, steg för steg, att promenera, gå 
framlänges, baklänges eller i sidled, kortare eller längre sträckor, 
inomhus eller utomhus, att gå på olika underlag samt runt hinder av 
olika slag. Innefattar träning av gångmönster, protesträning, gåskola.  

20 minuter 

Rörelseträning  
Behandling med aktiva eller passiva rörelser, kontrakturprofylax, 
respektive träning med olika redskap. Manuell behandling i form av 
ledfrigöring, manipulation. Ingår muskeltöjning, traktionsbehandling.  
Se även manipulation och muskeltöj som kan registreras separat.  

20 minuter 

Andningsträning  
Träning av nedsatt rörlighet, andningsdjup, andningsmuskelfunktion 
och andningsmönster samt instruktion i sekretmobiliserande tekniker 
och inhalationsteknik. Integrering av andning i kroppsmedvetandet inkl. 
aktiviteter i det dagliga livet. Inkluderar lägesändring.  

20 minuter 

Träning av fysisk prestationsförmåga 
Konditionsträning, uthållighetsträning, träning av tolerans för fysiskt 
arbete.  

20 minuter 

Behandling relaterad till personligvård 
Assistans, stöd, träning, manuell behandling och/eller övervakning av 
egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin 
kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin 
egen hälsa.  

20 minuter 

Stöd och träning i hemliv 
Assistans, stöd, träning och/eller övervakning av att genomföra husliga 
och dagliga sysslor och uppgifter i hemmet. Innefattar att skaffa bostad, 
mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand om 
personliga och andra hushållsgöromål samt att hjälpa andra. 

20 minuter 
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Ordination/Åtgärd-Behandling Insats: 
 Hemsjukvård Behandling 
 

 

Sårvård 
Sårvård omfattande övervakning, rengöring och bandagebyte av t.ex. 
operationssår spolning av fistel, debridering av nekros.  

10 minuter 

Hudvård  
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov, eliminera kontakt med 
externa skadefaktorer och smörjning av huden samt övervakning av 
hudkostymen.  

10 minuter 

Cirkulationsbehandling 
Rörelseträning och lägesförändring för att öka det arteriella och/eller venösa 
blodflödet. Ingår: Träning av perifer cirkulation, icke-farmakologisk trombos- 
och ödemprofylax.  

 
 
10 minuter 

Kompressionsbehandling 
Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av 
kompressionshandskar och kompressionsstrumpor.  

10 minuter 

Ordination/Åtgärd-Observation Insats: 
/Övervakning Hemsjukvård 
 Observation/övervakning 
 

 

Viktmätning 
När sjuksköterska ordinerat vikt 

7 minuter 

BEROENDEORDINATION  Insats: 
LÄKEMEDEL Hemsjukvård 
 Beroendeordination läkemedel 
 

 

Övervakning av läkemedelsintag 
När det är bedömt att patienten behöver fullständig hjälp med att ta sina 
läkemedel och få hjälp av delegerad personal. Innefattar att ge insulin och 
blodsockerkontroll innan insulingivning 

7 minuter 

BEROENDEORDINATION  Insats: 
ANNAT Hemsjukvård 
 Beroendeordination annat 
 

 

Viktmätning  
När läkare ordinerat viktkontroller 

7 minuter 

Övervakning av blodsockernivå 
Övervakning av blodsockernivå över tid i relation till medicinering, 
födointag och aktivitet. Gäller bara när det endast ska kontrolleras 
blodsocker. 

7 minuter 

Provtagning 
Till exempel urinprov 

7 minuter 

 


