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A Insatskoder kundval hemtjänst

Kod

Klartext

AK1

Aktivering/social samvaro 1
gång/vecka

Insatsen kan innefatta exempelvis utveckling av det
egna sociala nätverket, promenad, vistelse utomhus,
ett samtal över en kopp kaffe, korsord/högläsning eller
följa med omsorgspersonalen att handla (observera att
insatsen inköp då måste vara beviljad). Används
flexibelt utifrån brukarens behov

AK2

Aktivering, 2 g/v

Insatsen kan innefatta exempelvis utveckling av det
egna sociala nätverket, promenad, vistelse utomhus,
ett samtal över en kopp kaffe, korsord/högläsning eller
följa med omsorgspersonalen att handla (observera att
insatsen inköp då måste vara beviljad). Används
flexibelt utifrån brukarens behov.

261

BD1

Bad/dusch, 2-7g/v,
vägledning

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

112

BD2

Bad/dusch, 2-7g/v, delvis
hjälp

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

236

BD3

Bad/dusch, 2-7g/v, hjälp m.
allt

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

236

BD4

Bad/dusch, 2-7g/v, passiv
hjälp

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

266

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

118

BDD Bad/dusch, 1 g/v, delvis
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BDH Bad/dusch, 1 g/v, hjälp m. allt Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

118

BDP Bad/dusch, 1g/v, passiv hjälp

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

133

BDV Bad/dusch, 1 g/v, vägledning

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

68

DA1

Aktivering, 1 gång/vecka,
dubbelbem.

Insatsen kan innefatta exempelvis utveckling av det
egna sociala nätverket, promenad, vistelse utomhus,
ett samtal över en kopp kaffe, korsord/högläsning eller
följa med omsorgspersonalen att handla (observera att
insatsen inköp då måste vara beviljad). Används
flexibelt utifrån brukarens behov. Dubbelbemanning.

261

DA2

Aktivering 2 g/v, dubbelbem.

Insatsen kan innefatta exempelvis utveckling av det
egna sociala nätverket, promenad, vistelse utomhus,
ett samtal över en kopp kaffe, korsord/högläsning eller
följa med omsorgspersonalen att handla (observera att
insatsen inköp då måste vara beviljad). Används
flexibelt utifrån brukarens behov. Dubbelbemanning.

521

DB3

Bad/dusch, 2-7g/v, hjälp m.
allt, dubbelbem.

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

413

DB4

Bad/dusch 2-7g/v, passiv
hjälp, dubbelbem

I insatsen ingår hårvård, hårrullning, nagelvård händer,
rakning, insmörjning av mjukgörande kräm samt
städning av hygienutrymme. Rengöring av rullstol,
rollator och övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ
saknas.

466

DBH Bad/dusch 1 g/v, hjälp med
allt, dubbelbem

Bad och dusch eller helavtvättning. I insatsen ingår
hårvård, hårrullning, nagelvård händer, rakning,
insmörjning av mjukgörande kräm samt städning av
hygienutrymme. Rengöring av rullstol, rollator och
övriga hjälpmedel ingår om insatsen städ saknas. I
insatsen kan även munhygien ingå.

206

DFD Förflyttning, delvis hjälp,
dubbelbem.

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett. Delvis
hjälp- brukaren behöver delvis hjälp med förflyttning.

462

DFH Förflyttning, hjälp m. allt,
dubbelbem.

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett. Hjälp
med allt-brukaren behöver hjälp med all förflyttning

1661
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DH3 Pers.hygien övre, hjälp m.
allt, dubbelbem.

Tvättning ifrån midjan och uppåt. Munhygien, rakning,
kamning, och insmörjning av mjukgörande kräm. I
insatsen ingår städning av hygienutrymmet.

320

DHH Pers.hygien nedre, hjälp m.
allt, dubbelbem.

Tvättning ifrån midjan och nedåt. Insmörjning av
mjukgörande kräm. I insatsen ingår städning av
hygienutrymmet.

473

DPH På-och avklädning, hjälp m.
allt, dubbelbem.
DTH Toalettbesök, hjälp m. allt,
dubbelbem.

Hjälp till att ta på- och av kläder.

536

I insatsen ingår hjälp att sköta blåsan, tarm, byta
urinpåse, tömma stomipåse, ta på/byta
inkontinensskydd samt att tappa sig själv. I insatsen
ingår även städning av hygienutrymme och rengöring
av toaletthink.

935

El1

Egenvård insulin 1g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

122

El2

Egenvård insulin 2g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

243

El3

Egenvård insulin 3g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

365

E14

Egenvård insulin 4g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

487

EL1

Egenvård läkemedel 1g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel. I insatsen ingår även ordinerad
kräm/salva.

122

EL2

Egenvård läkemedel 2g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel. I insatsen ingår även ordinerad
kräm/salva.

243

EL3

Egenvård läkemedel 3g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel. I insatsen ingår även ordinerad
kräm/salva.

365

EL4

Egenvård läkemedel 4g/dag
el fler

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel. I insatsen ingår även ordinerad
kräm/salva.

487

ES1

Egenvård stödstrumpor
1g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

122
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Egenvård stödstrumpor
2g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.

243

EÖ1 Egenvård ögondroppar
1g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel.

122

EÖ2 Egenvård ögondroppar
2g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel.

243

EÖ3 Egenvård ögondroppar
3g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel.

365

EÖ4 Egenvård ögondroppar
4g/dag

Egenvård innebär att personen har ett personligt
ansvar för insatsen men att personen exempelvis p.g.a
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen.
Egenvård läkemedel- tillförsel eller överlämnande av
ordinerat läkemedel.

487

FFD

Förflyttning, delvis

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett. Delvisbrukaren behöver delvis hjälp med förflyttning.

116

FFH

Förflyttning, hjälp m. allt

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett. Hjälp
med allt- brukaren behöver hjälp med all förflyttning.

949

FFP

Förflyttning, passiv hjälp

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett. Passiv
hjälp- brukaren klarar själv att förflytta sig men personal
måste vara med.

FFV

Förflyttning, vägledning

I insatsen ingår hjälp att kunna förflytta sig själv inom
sin bostad. Ex i och ur säng, till och från toalett.
Vägledning- brukaren förflyttar sig själv men behöver
hjälp att ta fram hjälpmedel.

135

FID
FIH
FIP

Födointag, delvis hjälp
Födointag, hjälp m. allt
Födointag, passiv hjälp

634
725
548

FIV

Födointag, vägledning

Delvis hjälp: matas delvis. Tillsyn under måltiden.
Hjälp med allt - matas.
Passiv hjälp- brukaren äter själv men personalen är
med.
Vägledning - påminnas att äta och dricka. Få maten
delad eller tala om var maten finns på tallriken.
Insatsen kombineras med matlagning (ML1, ML2,ML3
eller SM1, SM2, SM3)

IA1

Inköp/apoteksärenden 1 g/v

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt
apoteksvaror. Inköp sker i närliggande affär och apotek.
Insatsen kan kombineras med aktivering om brukaren
följer med.

130

IA2

Inköp/apoteksärenden 2 g/v

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt
apoteksvaror. Inköp sker i närliggande affär och apotek.
Insatsen kan kombineras med aktivering om brukaren
följer med.

261
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ML1

Matlagning, 1g/dag

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

235

ML2

Matlagning, 2g/dag

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

586

ML3

Matlagning, 3-5g/dag

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

642

PAD På-och avklädning, delvis
hjälp
PAH På-och avklädning, hjälp med
allt
PAP På-och avklädning, passiv
hjälp
PAV På-och avklädning,
vägledning
PBF Post/bank-ärenden, fylla i
blankett, 1 g/m

Delvis hjälp till att ta på- och av kläder.

167

Hjälp till att ta på- och av kläder.

306

Hjälp till att ta på- och av kläder.

263

PH1

Vägledning till att ta på- och av kläder.

30

Hjälp att fylla i post- och bankgiroblankett. Om det i
något enskilt fall är nödvändigt att brukaren ska följa
med för att uppnå skälig levnadsnivå fattas även ett
beslut om ledsagning.

13

Personlig hygien övre,
vägledning

Tvättning från midjan och uppåt. Munhygien, rakning,
kamning, insmörjning av mjukgörande kräm. I insatsen
ingår städning av hygienutrymmet.

35

PH2

Personlig hygien övre, delvis
hjälp

Tvättning ifrån midjan och uppåt. Munhygien, rakning,
kamning, och insmörjning av mjukgörande kräm. I
insatsen ingår städning av hygienutrymmet.

187

PH3

Personlig hygien övre, hjälp
med allt

Tvättning ifrån midjan och uppåt. Munhygien, rakning,
kamning, och insmörjning av mjukgörande kräm. I
insatsen ingår städning av hygienutrymmet.

183

PH4

Personlig hygien övre, passiv Tvättning ifrån midjan och uppåt. Munhygien, rakning,
hjälp
kamning, och insmörjning av mjukgörande kräm. I
insatsen ingår städning av hygienutrymmet.

249

PHD Personlig hygien nedre,
delvis hjälp

Tvättning ifrån midjan och nedåt. Insmörjning av
mjukgörande kräm. I insatsen ingår städning av
hygienutrymmet.

189

PHH Personlig hygien nedre, hjälp
med allt

Tvättning ifrån midjan och nedåt. Insmörjning av
mjukgörande kräm. I insatsen ingår städning av
hygienutrymmet.

270

PHP Personlig hygien nedre,
passiv hjälp

Tvättning ifrån midjan och nedåt. Insmörjning av
mjukgörande kräm. I insatsen ingår städning av
hygienutrymmet.

321

PHV Personlig hygien nedre,
vägledning

Tvättning ifrån midjan och nedåt. Insmörjning av
mjukgörande kräm. I insatsen ingår städning av
hygienutrymmet.

43

REB Renbäddning

Får endast hjälp med renbäddning. Insatsen beviljas
om brukaren inte har insatsen tvätt.
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Städning ord. boende 2 rok, 1 Dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv,
g/v
damning samt rengöring av badrum/toalett. I städning
ingår även fönsterputsning 1g/år. Rengöring av
hjälpmedel ingår och tömning av sopor. Städning av 2
rum och kök för ensamstående.

145

S2O Städning ordinärt boende 2
rok

Dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv,
damning samt rengöring av badrum/toalett. I städning
ingår även fönsterputsning 1g/år. Rengöring av
hjälpmedel ingår och tömning av sopor. Städning av 2
rum och kök för ensamstående. Denna insats kan
kombineras med lättare städ. Om det föreligger
särskilda skäl, kan städning beviljas varje vecka, se
riktlinjer.

94

S2S

Städning ordinärt boende 2
rok, sambo/gifta

Dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv,
damning samt rengöring av badrum/toalett. I städning
ingår även fönsterputsning 1g/år. Rengöring av
hjälpmedel ingår och tömning av sopor. Städning av 2
rum och kök för sambo/gifta med gemensamt sovrum.
Denna insats kan kombineras med lättare städ. Om det
föreligger särskilda skäl kan städning beviljas varje
vecka, se riktlinjer.

73

S3S

Städning ordinärt boende 3
rok, sambo/gifta

Dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv,
damning samt rengöring av badrum/toalett. I städning
ingår även fönsterputsning 1g/år. Rengöring av
hjälpmedel ingår och tömning av sopor. Städning av 3
rum och kök. Gäller när sambo/gifta har delade sovrum.
Denna insats kan kombineras med lättare städ. Om det
föreligger särskilda skäl kan städning beviljas varje
vecka, se riktlinjer.

87

SBA Sängbäddning

I insatsen ingår hjälp att bädda sängen.

85

Sl1

Inköp/apoteksärenden
sambo/gifta 1 g/v

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt
apoteksvaror. Inköp sker i närliggande affär och apotek.
Insatsen kan kombineras med aktivering om brukaren
följer med.

65

SL1

Städ lättare 1 g/v

Upptorkning av spill på golvet, tömning av sopor,
avtorkning av bord/bänkar, diskning samt städning av
toalett. (exkl. ordinarie städ).

10

SL2

Städ lättare 2-3g/v

Upptorkning av spill på golvet, tömning av sopor,
avtorkning av bord/bänkar, diskning samt städning av
toalett. (exkl. ordinarie städ).

44

SL4

Städ lättare 4-7g/v

Upptorkning av spill på golvet, tömning av sopor,
avtorkning av bord/bänkar, diskning samt städning av
toalett. (exkl. ordinarie städ).

91

Sl2

Inköp/apoteksärenden
sambo/gifta 2g/v

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt
apoteksvaror. Inköp sker i närliggande affär och apotek.
Insatsen kan kombineras med aktivering om brukaren
följer med.

131

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

117

SM1 Matlagning 1g/dag,
sambo/gifta
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SM2 Matlagning 2g/dag,
sambo/gifta

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

372

SM3 Matlagning 3-5g/dag,
sambo/gifta

I insatsen kan följande ingå; frukost, värma lättare
måltid, kvällsmat samt mellanmål. Diskning, avtorkning
samt slänga sopor ingår. Se även födointag.

STK Tvätt/klädvård, sambo/gifta

Tvätt: Maskintvätt av kläder, sänglinne och textilier
samt torkning och hopvikning. Klädvård: strykning av
gångkläder, enklare lagningar. I insatsen ingår även
renbäddning.

452
Obs!
ändrad
tid
65

TBD Toalettbesök, delvis

I insatsen ingår hjälp att sköta blåsan, tarm, byta
urinpåse, tömma stomipåse, ta på/byta
inkontinensskydd samt att tappa sig själv. I insatsen
ingår även städning av hygienutrymme och rengöring
av toaletthink.

359

TBH Toalettbesök, hjälp med allt

I insatsen ingår hjälp att sköta blåsan, tarm, byta
urinpåse, tömma stomipåse, ta på/byta
inkontinensskydd samt att tappa sig själv. I insatsen
ingår även städning av hygienutrymme och rengöring
av toaletthink.

534

TBV Toalettbesök, vägledning

I insatsen ingår hjälp att sköta blåsan, tarm, byta
urinpåse, tömma stomipåse, ta på/byta
inkontinensskydd samt att tappa sig själv. I insatsen
ingår även städning av hygienutrymme och rengöring
av toaletthink.

68

TE2

Tvätt extra, 1-3g/v

Tvätt: Maskintvätt av kläder, sänglinne och textilier
samt torkning och hopvikning. Klädvård: strykning av
gångkläder, enklare lagningar.

130

TE4

Tvätt extra, 4-7 g/v

Tvätt: Maskintvätt av kläder, sänglinne och textilier
samt torkning och hopvikning. Klädvård: strykning av
gångkläder, enklare lagningar. Kan kombineras med
insatsen tvätt/klädvård.

174

TKV Tvätt/klädvård

Tvätt: Maskintvätt av kläder, sänglinne och textilier
samt torkning och hopvikning. Klädvård: strykning av
gångkläder, enklare lagningar. I insatsen ingår även
renbäddning.

130

TKW Hänga upp tvätt

Brukaren klarar att lägga i tvätt i maskinen själv med
behöver hjälp att hänga tvätten.
Tillsyn innebär att personen får kortare besök av
personal 1 gång /dag för att se att allt är i sin ordning.
Detta sker då vid andra tillfällen än för att utföra andra
insatser. Syftet med dessa besök är att tillförsäkra
personen trygghet och säkerhet i vardagen.

26

Tl1

Tillsyn 1g/dag

Tl2

Tillsyn 2g/dag

Falkenbergs kommun, Socialnämnden,

Tillsyn innebär att personen får kortare besök av
personal 2 gånger /dag för att se att allt är i sin ordning.
Detta sker då vid andra tillfällen än för att utföra andra
insatser. Syftet med dessa besök är att tillförsäkra
personen trygghet och säkerhet i vardagen.

152

304
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Tl3

Tillsyn 3g/dag

sida 9 (10)

Tillsyn innebär att personen får kortare besök av
personal 3 eller fler gånger /dag för att se att allt är i sin
ordning. Detta sker då vid andra tillfällen än för att
utföra andra insatser. Syftet med dessa besök är att
tillförsäkra personen trygghet och säkerhet i vardagen.

B Insatskoder HSL delegerade/ordinerade

Delegerade och ordinerade insatser Pulsen Combine
Fysioterapeut Delegerade uppgifter:

DA021 Utföra TENS-behandling
DP005 Utföra behandling med kompressionshandske/strumpa
QB008 Smärtreducerande behandling
QB008 Utföra behandling med ortos/protes r/t smärta
QD002 Utföra tippbrädebehandling
QD012 Utföra andningsträning
QG003 Utföra muskel-, balans-, konditionsträning
QG003 Utföra rörlighetsträning
QM000 Utföra behandling med ortos/protes r/t förflyttning
QM007 Utföra förflyttningsträning
QN000 Utföra behandling med ortos/protes r/t personlig vård
Fysioterapeut ordinerade uppgifter:
QM007 Utföra förflyttningsträning

Arbetsterapeut delegerade uppgifter:

DP005 Utföra behandling med kompressionshandske
QA000 Kognitiv funktionsträning
QB008 Utföra behandling med ortos/protes r/t smärta
QG001 Utföra rörlighetsträning
QM000 Utföra behandling med ortos/protes r/t förflyttning
QM007 Utföra förflyttningsträning
QM014 Utföra handträning
QN000 Utföra ADL-träning
QN000 Utföra behandling med ortos/protes r/t personlig vård
Arbetsterapeut ordinerade uppgifter:
QN000 Utföra ADL-träning
QM007 Utföra förflyttningsträning

Sjuksköterska delegerade uppgifter:
AV034 Provtagning P-glucos
DG012 Rensugning av luftvägar
DK020 Spolning av urinkateter
DK021 Borttagande av urinkateter
DT017 Läkemedelstillförsel kutan
DT018 Läkemedelstillförsel nasal

Falkenbergs kommun, Socialnämnden,
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DT019 Läkemedelstillförsel peroral
DT020 Läkemedelstillförsel rektal
DT021 Läkemedelstillförsel subcutan
DT022 Läkemedelstillförsel transkutan
DT023 Läkemedelstillförsel vaginalt
DT024 Läkemedelstillförsel inhalation
DV065 Sondmatning
QD002 Cirkulationsbefrämjande åtgärder
QD013 Skötsel av endotracheal eller tracheal tub
QF006 Peritonealdialys
QH010 Hudvård
QH068 Sårvård
QT002 Läkemedelsdispensering

Sjuksköterska ordinerade uppgifter:
AV015 Blodtrycksmätning
AV072 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer
AV084 Längdmätning
Av112 Viktmätning
DC011 Ögonspolning
DV051 Nutritionsbehandling individuellt anpassad kost
DV053 Nutritionsbehandling kosttillägg, berikning
PB009 Bedömning av smärta
PD001 Pulsmätning
PD006 Ödemmätning
QA009 Stöd vid oro
QE007 Övervakning av avföringsmönster
QE016 Övervakning av kroppstemperatur
QN015 Skötsel av stomi

C Insatskoder tilläggstjänster
Kod

Klartext

Ledsagning Ledsagning enl. SOL

Ledsagning med den omfattning som
biståndsbeslutet bestämmer

Avlösning

Avlösning med den omfattning som
biståndsbeslutet bestämmer

Avlösning enl. SOL

Falkenbergs kommun, Socialnämnden,

Tid i
timmar
per mån
individuellt
individuellt

