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Förklaring av föreskriften (HSLF-FS 2016:86) 
 
Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  
   

Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen (1981:1370) om skyldighet för social-

nämnderna att lämna statistiska uppgifter samt Socialstyrelsens föreskrift (2016:86) om 

socialnämnderna skyldighet att lämna statistiska uppgifter. Samråd har skett med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). 

Kommunerna ska lämna uppgifter om äldre och personer som på grund av fysisk, psykisk 

och/eller intellektuell funktionsnedsättning som har pågående, påbörjade eller avslutade 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

 

Uppgifterna gäller biståndsbeslut som fattats av kommunen oavsett vilken organisatorisk 

tillhörighet insatserna har i kommunen. Exempelvis förvaltning för ”vård och omsorg” eller 

”individ- eller familjeomsorg”.  

Uppgiftslämnandet gäller alla personer som fått berörda insatser enligt biståndsbeslut, d.v.s. 

oavsett ålder. 

Uppgiftslämnande gäller inte beslut om insats på grund av social problematik eller beslut om 

insats på grund av missbruk av alkohol, droger m.m. 

 

Att en person har ett verkställt biståndsbeslut om insats den sista dagen i månaden innebär att 

insatsen har påbörjats vid detta datum eller tidigare och att verkställigheten fortfarande pågår. 

Uppgifter skall lämnas oavsett om personen faktiskt fick insats just den dagen eller inte.  

 

Uppgifter ska för varje månad avse 

 Bilaga 1: beslut om insatser som pågår sista dagen i den kalendermånad 

som föregår inlämnandemånaden, och 

 Bilaga 2: beslut om insatser som har påbörjats eller avslutats under den 

kalendermånad som föregår inlämnandemånaden. 

 

Inrapportering 

 uppgifter ska rapporteras in månadsvis senast den 15:e i påföljande månad. Detta 

innebär exempelvis att uppgifter för januari ska rapporteras in senast den 15 februari. 
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Rapportering av uppgifter om pågående insatser till äldre och 

personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

(bilaga 1) 

Grunduppgifter 

1. Läns- och kommunkod 

Ange den fyrsiffriga koden (llkk) där de två första positionerna anger vilket län som 

kommunen tillhör och de två sista positionerna anger vilken kommun som avses. Ska 

registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns- och kommunkoder. 

 

2. Stadsdelsnämnd/motsvarande 

Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande. 

 

3. År och månad  

Det år och den månad som uppgifterna gäller för. (ååååmm) 

 

4. Personnummer 

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.  (ÅÅÅÅMMDDNNNN/ 

ÅÅÅÅMMNNNNNN).   

 

5. Boendeform (permanent) 

- Ange siffran 1 om brukaren bor i ordinärt boende  

- Ange siffran 2 om brukaren bor i särskilt boende  

- Ange siffran 3 om brukaren bor i annat boende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner 

Ordinärt boende 

Med ordinärt boende avses här boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller 

motsvarande. Hit räknas även seniorboende samt trygghetsboende för personer i åldern 70 

år och äldre.  

Särskilt boende 

Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Med särskilt boende avses här 

-  Individuellt behovsprövat boende i form av särskilda boendeformer för service 

och omvårdnad som kommunerna, enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen, ska inrätta 

för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

- Bostäder med särskild service som kommunen, enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen, 

ska inrätta för personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring och som till följd av dessa svårigheter behöver ett 

sådant boende. 

Annat boende 

Med annat boende avses här alla former av boenden som inte är ordinärt boende eller 

särskilt boende enligt definitionerna under fråga 2.  

- Exempel på annat boende är hem för vård eller boende (HVB), boende enligt LSS, 

familjehem, härbärgen och bostäder där kommunen är kontraktsinnehavare, s.k. 

”sociala kontrakt”.  

- Till annat boende räknas i detta fall också hemlöshet. 
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Hemtjänst  

6. Insatser enligt beslut om hemtjänst  

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om hemtjänst 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst 

 

Verkställda hemtjänstbeslut i olika boendeformer 

Uppgifter om hemtjänst ska redovisas för samtliga med beslutet, d.v.s. även för personer i 

särskilt eller annat boende. 

7. Antal timmar/månad beviljad hemtjänst 

- Ange antal hemtjänsttimmar (0-744) enligt gällande hemtjänstbeslut.  

- Ange siffrorna 777 om det verkställda beslutet om hemtjänst avser omsorg dygnet runt 

- Ange siffrorna 888 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst. 

- Ange siffrorna 999 om uppgiften saknas. 

 

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst 

 

8. Service 

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om hemtjänst avser service. 

- Ange siffran 0 om det verkställda beslutet om hemtjänst inte avser service. 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

9. Personlig omvårdnad 

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om hemtjänst avser personlig omvårdnad. 

- Ange siffran 0 om det verkställda beslutet om hemtjänst inte avser personlig 

omvårdnad. 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

10.  Ledsagning 

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om hemtjänst avser ledsagning. 

- Ange siffran 0 om det verkställda beslutet om hemtjänst inte avser ledsagning. 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

11. Avlösning  

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om hemtjänst avser avlösning. 

- Ange siffran 0 om det verkställda beslutet om hemtjänst inte avser avlösning. 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

12. Service i form av matdistribution 

Om brukaren enligt fråga 8 har ett verkställt biståndsbeslut om service  

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om service enbart avser matdistribution 

- Ange siffran 2 om det verkställda beslutet om service innehåller matdistribution som 

delinsats 

- Ange siffran 3 om det verkställda beslutet om service inte innehåller matdistribution  

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om service. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 
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13. Personlig omvårdnad i form av trygghetslarm 

Om brukaren enligt fråga 9 har ett verkställt biståndsbeslut om personlig omvårdnad  

- Ange siffran 1 om det verkställda beslutet om personlig omvårdnad enbart avser 

trygghetslarm 

- Ange siffran 2 om det verkställda beslutet om personlig omvårdnad innehåller 

trygghetslarm som delinsats 

- Ange siffran 3 om det verkställda beslutet om personlig omvårdnad inte innehåller 

trygghetslarm 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om personlig omvårdnad. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatser enligt separat biståndsbeslut  

14. Matdistribution 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt separat biståndsbeslut om 

matdistribution. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt separat biståndsbeslut om 

matdistribution. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

Definitioner 

Hemtjänst  
Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller 

motsvarande. 

- I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av anhörigvårdare.  

- Hemtjänst kan ges i såväl ordinärt som särskilt boende. 

 

Service  
Praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, 

tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. 

 

Personlig omvårdnad  
Insatser som utöver service behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 

behov. Detta kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, 

sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för att bryta isolering, t.ex. 

viss ledsagning som behövs för att stödja den enskildes sociala aktiviteter. 

 

Hemtjänsttimmar 

Om antalet hemtjänsttimmar inte framgår av biståndsbeslutet om hemtjänst ska 

antalet timmar beräknas utifrån tillämpad ”vårdnivå” eller beviljade insatser. Om 

timintervall anges i beslutet om hemtjänst ska mittpunkten i timintervallet redovisas.  

Om insatsen innebär hjälp av flera vårdgivare vid ett och samma tillfälle räknas 

hjälpen som om den vore utförd av en person. Det är alltså antalet timmar som 

brukaren är beviljad hjälp som ska räknas. 

Hemtjänsttimmar nattetid ska räknas in. 
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15. Trygghetslarm 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt separat biståndsbeslut om trygghetslarm. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt separat biståndsbeslut om 

trygghetslarm. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ledsagning 

- Ange siffran 1 om brukaren den sista dagen i månaden har ett verkställt separat 

biståndsbeslut om ledsagning. 

- Ange siffran 0 om brukaren den sista dagen i månaden inte har ett verkställt separat 

biståndsbeslut om ledsagning. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

Avser ett separat biståndsbeslut om ledsagning. Ledsagning som ingår i ett hemtjänstbeslut 

ska inte redovisas här (se frågorna 6 och 10). 

 

17. Avlösning 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt separat biståndsbeslut om avlösning av 

anhörig i hemmet. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt separat biståndsbeslut om avlösning 

av anhörig i hemmet. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition 

Matdistribution 
Distribution av färdiglagad mat till den enskilde i bostaden.  

 

Här avses ett separat biståndsbeslut om matdistribution. Matdistribution som 

ingår i ett hemtjänstbeslut ska inte redovisas här (se frågorna 6, 8 och 12) 

Definition 

Trygghetslarm 
Larmanordning varmed hjälp kan påkallas av någon i en nödsituation. 

 
Här avses ett separat biståndsbeslut om trygghetslarm. Trygghetslarm som ingår i 

ett hemtjänstbeslut ska inte redovisas här (se frågorna 6, 9 och 13). 

 

Avser ett individuellt biståndsbeslutat om larm till skillnad från ett larm som ingår i 

särskilt boende. 

 

Definition 

Avlösning av anhörig 
Tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om eller stöd och service till 

berörd individ.  

 
Avser ett separat biståndsbeslut om avlösning av anhörig. Avlösning av anhörig som 

ingår i ett hemtjänstbeslut ska inte redovisas här (se frågorna 6 och 11). 
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18. Dagverksamhet 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om dagverksamhet. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om dagverksamhet. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Boendestöd 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om boendestöd. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om boendestöd. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kontaktfamilj 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om kontaktfamilj. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om kontaktfamilj. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

21. Kontaktperson 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om kontaktperson. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om kontaktperson. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

Definition 

Dagverksamhet 

Med dagverksamhet avses bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL i form av sysselsättning, 

gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna bostaden.  

 
Så kallade öppna verksamheter, dvs. verksamheter i vilka personer kan delta utan ett 

individuellt beslut, t.ex. kaféverksamheter och andra former av träffpunkter avses inte 

här. 

 

Definition 

Boendestöd 

Bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget 

boende. 

Till särskilda målgrupper hör bl.a. personer med psykiska funktionshinder. Boendestöd 

kan vara ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara 

vardagen i bostaden och ute i samhället. 

 

Här avses boendestöd till personer med funktionsnedsättning.  

 

Definition 

Kontaktfamilj 

Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse 

och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående.  

 

Definition 

Kontaktperson 
Person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans 

eller hennes närmaste i personliga angelägenheter.  

- Här avses sådana kontaktpersoner som regleras i 3 kap. 6 § SoL.  

- Kontaktpersoner enligt LVU eller LSS ska inte registreras här. 
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22. Korttidsplats 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om korttidsplats. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om korttidsplats. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

Delinsatser inom ramen för beslut om korttidsplats 

 
22. a) Insatsen utfördes den sista dagen i månaden 

- Ange siffran 1 om brukaren bodde på korttidsplats den sista dagen i månaden. 

- Ange siffran 0 om brukaren inte bodde på korttidsplats den sista dagen i månaden. 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett verkställt beslut om korttidsplats.  

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

22. b) Antal dygn under månaden som insatsen utfördes  

- Ange antal dygn som brukaren erhöll under månaden.  

- Ange siffrorna 88 om brukaren inte har ett verkställt beslut om korttidsplats 

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

23. Annan vård- eller omsorgsinsats än uppgifterna 5-22 

- Ange siffran 1 om brukaren har ett verkställt beslut om annan vård- eller 

omsorgsinsats.  

- Ange siffran 0 om brukaren inte har ett verkställt beslut om annan vård- eller 

omsorgsinsats. 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition 

Korttidsplats  
Med korttidsplats avses biståndsbeslutad insats enligt 4 kap. 1§ SoL i form bäddplats 

utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. 

Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och 

avlösning av närstående.  

 

Definition 

Annat bistånd 

Här avses ytterligare insats/-er inom området vård och omsorg om äldre eller personer 

med funktionsnedsättning än de som angetts ovan. Exempel turbundna resor, 

snöskottning och parboende. 
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Rapportering av uppgifter om påbörjade eller avslutade insatser 

till äldre och personer med funktionshinder enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) (bilaga 2) 

Grunduppgifter 

1. Läns- och kommunkod 

Ange den fyrsiffriga koden (llkk) där de två första positionerna anger vilket län som 

kommunen tillhör och de två sista positionerna anger vilken kommun som avses. Ska 

registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns- och kommunkoder. 

 

2. Stadsdelsnämnd/motsvarande 

Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande. 

 

3. År och månad  

Det år och den månad som uppgifterna gäller för. (ååååmm) 

 

4. Personnummer 

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.  (ÅÅÅÅMMDDNNNN/ 

ÅÅÅÅMMNNNNNN).   

 
Påbörjad verkställighet 

5. Verkställighet har påbörjats under månaden 

- Ange siffran 1 om verkställighet har påbörjats (= ja) 

- Ange siffran 0 om verkställighet inte har påbörjats (= nej) 

 

6. Datum för biståndsbeslut 

- Ange det datum (ååååmmdd) då biståndsbeslutet fattades 

- Ange siffrorna 88 om verkställighet inte har påbörjats (= ej tillämpligt) 

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

7. Datum när verkställigheten påbörjades 

- Ange det datum (ååååmmdd) då biståndsbeslutet verkställdes 

- Ange siffrorna 88 om verkställighet inte har påbörjats (= ej tillämpligt)  

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas  (= uppgift saknas) 

 

8. Boendeform när verkställigheten påbörjades 

- Ange siffran 1 för ordinärt boende 

- Ange siffran 2 för särskilt boende 

- Ange siffran 3 för annat boende 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har fått en påbörjad insats under månaden (= ej 

tillämpligt) 

 

Ange boendeform efter tidpunkten för verkställighet dvs. den boendeform brukaren bor 

i när insatsen pågår. 

 

Avslutad verkställighet 

9. Verkställighet har avslutats under månaden 

- Ange siffran 1 om verkställighet har avslutats (= ja) 
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- Ange siffran 0 om verkställighet inte har avslutats (= nej) 
  

10. Datum för biståndsbeslut  

- Ange det datum (ååååmmdd) då biståndsbeslutet fattades 

- Ange siffrorna 88 om verkställighet inte har avslutats (= ej tillämpligt) 

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

11. Datum när verkställigheten påbörjades 

- Ange det datum (ååååmmdd) då biståndsbeslutet verkställdes 

- Ange siffrorna 88 om verkställighet inte har avslutats (= ej tillämpligt) 

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

12. Datum när verkställigheten avslutades 

- Ange det datum (ååååmmdd) då verkställigheten avslutades  

- Ange siffrorna 88 om verkställighet inte har avslutats (= ej tillämpligt) 

- Ange siffrorna 99 om uppgiften saknas (=uppgift saknas) 

 

13. Boendeform när verkställigheten avslutades 

- Ange siffran 1 för ordinärt boende 

- Ange siffran 2 för särskilt boende 

- Ange siffran 3 för annat boende 

- Ange siffran 8 om verkställighet inte har avslutats (= ej tillämpligt) 

 

Ange boendeform innan tidpunkten för avslut, dvs. den boendeform brukaren bodde i 

under den tid insatsen pågick. 

 

Insatser 

14. Särskilt boende 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser särskilt boende 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser särskilt boende 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

15. Hemtjänst 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser hemtjänst 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser hemtjänst 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

16. Matdistribution 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser matdistribution enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser matdistribution enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

17. Trygghetslarm  

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser trygghetslarm enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser trygghetslarm enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 
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18. Ledsagning  

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser ledsagning enligt separat biståndsbeslut  

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser ledsagning enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

19. Avlösning 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser avlösning av anhörig enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser avlösning av anhörig enligt separat 

biståndsbeslut 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

20. Dagverksamhet 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser dagverksamhet 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser dagverksamhet 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

21. Boendestöd 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser boendestöd 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser boendestöd 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

22. Kontaktfamilj 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser kontaktfamilj 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser kontaktfamilj 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

23. Kontaktperson 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser kontaktperson 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser kontaktperson 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

24. Korttidsplats 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser korttidsplats 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser korttidsplats 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

25. Andra vård- och omsorgsinsatser än uppgifterna 14-24 

- Ange siffran 1 om påbörjandet/avslutet avser annan insats inom vård- och omsorg 

- Ange siffran 0 om påbörjandet/avslutet inte avser annan insats inom vård- och omsorg 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

Hemtjänst 

26.  Antal timmar/månad beviljad hemtjänst 

- Ange antal hemtjänsttimmar enligt det påbörjade/avslutade beslutet  

- Ange siffrorna 777 om beslutet om hemtjänst avser omsorg dygnet runt  

- Ange siffrorna 888 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om hemtjänst (= 

ej tillämpligt) 

- Ange siffrorna 999 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst 
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27.  Service 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst avser service (= ja) 

- Ange siffran 0 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst inte avser service (= 

nej) 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om hemtjänst (= ej 

tillämpligt) 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

28. Personlig omvårdnad 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst avser personlig 

omvårdnad (= ja) 

- Ange siffran 0 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst inte avser personlig 

omvårdnad (= nej) 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om hemtjänst (= ej 

tillämpligt) 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

29. Ledsagning 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst avser ledsagning (= 

ja) 

- Ange siffran 0 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst inte avser ledsagning 

(= nej) 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om hemtjänst (= ej 

tillämpligt) 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas (= uppgift saknas 

 

30. Avlösning 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst avser avlösning av 

anhörig (= ja) 

- Ange siffran 0 om det påbörjade/avslutade beslutet om hemtjänst inte avser avlösning 

av anhörig (= nej) 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om hemtjänst (= ej 

tillämpligt) 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas (= uppgift saknas) 

 

31.  Service i form av matdistribution  

Om brukaren enligt fråga 27 har ett påbörjat/avslutat beslut om service 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om service enbart avser 

matdistribution  

- Ange siffran 2 om det påbörjade/avslutade beslutet om service innehåller 

matdistribution som delinsats 

- Ange siffran 3 om det påbörjade/avslutade beslutet om service inte innehåller 

matdistribution  

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om service 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 

32. Personlig omvårdnad i form av trygghetslarm 

Om brukaren enligt fråga 28 har ett påbörjat/avslutat beslut om personlig omvårdnad 

- Ange siffran 1 om det påbörjade/avslutade beslutet om personlig omvårdnad enbart 

avser trygghetslarm 

- Ange siffran 2 om det påbörjade/avslutade beslutet om personlig omvårdnad 

innehåller trygghetslarm som delinsats 
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- Ange siffran 3 om det påbörjade/avslutade beslutet om personlig omvårdnad inte 

innehåller trygghetslarm 

- Ange siffran 8 om brukaren inte har ett påbörjat/avslutat beslut om personlig 

omvårdnad 

- Ange siffran 9 om uppgiften saknas 

 


