
 

 

Hur ska man tänka kring HSL-ansvar och registrering i BPSD-registret? 

Regelverket säger att kvalitetsregister är förbehållet verksamhet som bedrivs enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Socialtjänsten får inte själv upprätta kvalitetsregister. Detta betyder att om vi 
gör registreringar i kommunerna, så gör vi det inom ramen för HSL, även om det är 
socialtjänstens personal som gör det i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal.  

På SÄBO och korttidsenheter är det normalt kommunen som även ansvarar för och bedriver 
hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå. Då är det OK med kvalitetsregister, eftersom 
samma vårdgivare har både SoL och HSL. 

Hemtjänst och dagverksamhet är verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och riktar 
sig till personer i ordinärt boende. För att kunna registrera en person som bor i ordinärt 
boende som har hemtjänst eller dagverksamhet, måste kommunen även ha hälso- och 
sjukvårdsansvaret för personen; hemsjukvård.  

I ordinärt boende ser det olika ut i landet vilken huvudman (kommun eller landsting) som 
bedriver och ansvarar för hemsjukvården. Är det landstinget kan vi inte registrera. Det är 
viktigt att du/ni tar reda på vad som gäller i din kommun. 

Är det kommunen (samma vårdgivare som socialtjänsten) måste personen det gäller dessutom 
vara inskriven i hemsjukvården, det ska finnas en vårdrelation enligt HSL. Vårdrelation 
behöver inte innebära att SSK alltid är närvarande vid skattningstillfället, men denne måste 
vara delaktig i bedömningar och diskussioner kring vårdtagaren i de frågor som lyder under 
HSL-ansvaret så som läkemedel och tänkbara orsaker till BPSD. 

På dagverksamhet kan man ha olika överenskommelser angående HSL-ansvar i olika 
kommuner.  

Ta kontakt med din MAS om du är osäker på hur du ska tolka detta i just din kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exempel: 

Elsa 

Elsa har kommunal hemtjänst och deltar i dagverksamhet i kommunen varje vardag. Hon har en make 
som hjälper henne hemma och sköter medicinering m.m.  

Ingen hemsjukvård – Inget HSL-ansvar – Ingen registrering 

 

Oskar 

Oskar har hemtjänst, är inskriven i kommunens hemsjukvård och har insatser av DSK. Hon är delaktig 
i skattningen i BPSD-registret tillsammans med hemtjänstpersonalen. 

Kommunal hemsjukvård – HSL-ansvar – Registrering i BPSD-registret är ok 

 

Viola 

Viola har växelvård och vårdas varannan vecka hemma med hemtjänst och varannan vecka på 
kommunens växelvårdsplats. Hemma har hon ingen kontakt med distriktssköterska och inga 
vårdinsatser. 

Korttidsvård – HSL-ansvar under korttidsvården – Registrering i BPSD-registret är ok på enheten för 
korttidsvård, men ej på enheten för hemtjänst 

 

Anna 

Anna har hemtjänst och dagverksamhet men ingen hemsjukvård. Vårdpersonalen använder BPSD 
registret i pappersform och ibland är demenssjuksköterskan i kommunen med vid skattningarna. 
Demenssjuksköterskan har HSL-ansvar i denna kommun (kan se olika ut) och gör det inom ramen för 
hemsjukvård. 

Demenssjuksköterska – HSL-ansvar i denna kommun – Registrering i BPSD-registret är ok 
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