Överenskommelse gällande intyg mellan Värmlands kommuner (verksamheter med ansvar för LSS-insatser) och Habiliteringen
Region Värmland
Syfte: Att invånare som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder, LSS och har behov av bedömning och/eller intyg från våra
verksamheter, på ett välfungerande sätt ska få stöd i rätt instans. Det vanligaste ska vara att ansvarsfrågan är tydlig om vem som utför bedömning och intyg.
Det mest vanligt förekommande, när invånare som omfattas av LSS har frågor om och/eller behov av en bedömning och/eller ett intyg, är att vi tydligt kan svara invånaren
på deras frågor, att vi vet vem som ska utföra bedömning och/eller skriva intyg och att det också utförs. Det kan gälla behov hos invånaren av exempelvis
bostadsanpassning, personlig assistans, boende med särskild service eller aktivitetsersättning. Ibland uppstår oklarheter kring vilken verksamhet och/eller vilken profession
som ska utföra bedömning/utfärda intyg. Det kan exempelvis handla om invånare som inte tidigare är kända i verksamheterna, invånare med pågående insatser från flera
verksamheter samtidigt eller oklarheter vilken kompetens som behövs för att utföra bedömning/utfärda intyg. Risk finns att invånaren blir bollad mellan olika
verksamheter, att ingen verksamhet tar ansvar för behovet och att invånaren riskerar att inte får sitt behov tillgodosett. För att säkerställa att invånare får stöd utifrån sina
behov på ett välfungerande sätt, har nedanstående modell överenskommits. Modellen syftar till användning i vardagsarbetet när det finns oklarheter. Den visar hur
mottagaren inom någon av våra verksamheter tar ansvar och hur vi ska samverka för att underlätta att invånare får sina behov tillgodosedda.

Överenskommelsen är beslutad i Styrgrupp för samverkan mellan Värmlands kommuner (verksamheter med ansvar för LSS-insatser) och Habiliteringen
Region Värmland 2019-03-26.

Om oklarheter finns om vilken/vilka verksamhet/-er som ska göra bedömning/utfärda intyg, använd denna arbetsprocess/modell som stöd :

Initiativtagare:

Mottagare:

Kommunikation/Samverkan

• Patient/företrädare
• Anhörig
• LSS-handläggare
• Rehabkoordinator
• Försäkringskassan
• Vårdcentral
• Assistansbolag
• Med flera
Det är alltid
patienten/företrädare
som begär intyget.

Ansvarig/-a utförare:

Kommunen:
• Legitimerad personal
• Biståndshandläggare
• LSS-handläggare med flera

Utifrån svaren på frågorna:

En eller flera
verksamheter/professioner

Frågeställning/behov:

Mottagaren har ett ansvar för att reda ut vilken typ av
bedömning/intyg som efterfrågas och vilken/vilka verksamhet/er som kan vara ansvarig. Ställ frågor:

•
•
•
•
•
•

Assistans
Aktivitetsersättning
Boende
ADL-bedömning
Bostadsanpassning
Med mera…

1.
2.

Region Värmland:
• Habiliteringen
3.

Vad är behovet? Vilken kompetens behövs?
Arbetsterapeut, sjukgymnast, LSS-handläggare,
vårdcentral, psykiatrin, AF-rehab, arbetsmarknadoch socialförvaltningen med flera.
Vilken verksamhet är bäst lämpad utifrån
frågeställning/behov?
Om det framför allt är oklart vem som har ansvar
att utföra bed/utfärda intyg så ska vi alla ha en
öppen hållning i att ta ansvaret i en verksamhet
eller hjälpas åt över verksamhetsgränserna.
Generös hållning. Ytterst ett chefsansvar.

Inhämta samtycke från patient/vårdnadshavare/företrädare för att tala
med andra verksamheter.
Intyg till vad?
Aktuella och tidigare vårdkontakter
Vilka uppgifter behövs för intyget?
Vad behöver bedömare/intygsutfärdare veta?
Om förfrågan kommer från assistansbolag- begär att få tala med
kontaktperson på Försäkringskassan eller ansvarig LSS-handläggare.
Vad exakt efterfrågas, ex vilka bitar i en ADL-bedömning? Sällan är det
en komplett ADL-bedömning som behövs, endast vissa aktiviteter
Vilka uppgifter/bedömningar/intyg finns sedan tidigare? Något som kan
användas, kompletteras?
Vet vi säkert att det behövs en bedömning/ett intyg? - fråga beställaren!
Vilket är behovet av insats ”i stort”? Vilken verksamhet är aktuell kommun och /eller Habilitering?

Bedömning genomförs
Intyg utfärdas
För kommunernas riktlinje, se
”Utfärdande av
intyg/utlåtande inom
kommunens hälso- och
sjukvård”
För habiliteringens riktlinjer,
se VIDA.

