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Tabell 1. Hälso- och sjukvårdstjänster 
 

Hälso- och sjukvårdstjänster 
Intensivvård 
Jourvård 
Operativ vård och dagkirurgiska enheter 
Anestesivård 
Förlossningsvård 
Avdelningsvård 
Hemsjukhusverksamhet 
Hemsjukvård 
Laboratorieundersökningar 
Bilddiagnostiska undersökningar 
Öppen sjukvård 
Prehospital akutsjukvård 
Förebyggande tjänster 
Mun- och tandvård 

 
Tabell 2. Socialservice 
 

Socialservice 
Socialjour 
Tjänster för barn och familjer: 
 Fostrings- och familjerådgivning 
 Familjerättslig service 
 Socialt familjearbete 
 Hemservice 
 Familjearbete 
 Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet  
Barnskyddet: 
 Service inom öppenvården  
 Intensifierat familjearbete  
 Socialarbete, social handledning 
 Familjevård och anstaltsvård 
 Boendeservice inom eftervården 
Service för befolkningen i arbetsför ålder: 
 Service inom öppenvården 
 Boendeservice och service på institution 
 Utkomststöd 
 Stödboende 
 Socialarbete, social handledning 
 Social rehabilitering 
 Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
 Service som stöder rörligheten 
 Hemservice 
Mentalvårds- och missbrukartjänster: 
 Tjänster inom öppenvården  
 Boendeservice 
 Hemservice 
 Socialarbete, social handledning 
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Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning: 
 Tjänster inom öppenvården  
 Boendeservice och service på institution  
 Personlig assistans 
 Service som stöder rörligheten 
 Socialarbete, social handledning 
Service för äldre: 
 Tjänster inom öppenvården  
 Hemvård 
 Boendeservice och service på institution 
 Socialarbete, social handledning 
 Service som stöder rörligheten 
Övrig nödvändig service: 
 Mödrahemsservice 
 Skyddshemsservice 
 Övervakat umgänge 

 
Tabell 3. Stödtjänster inom social- och hälsovården 
 

Stödtjänster inom social- och hälsovården 
 Läkemedelsförsörjning, inklusive aktörer inom läkemedelsförsörjningen och de 

logistikfunktioner som anknyter till läkemedelsförsörjning  
 Anstaltsvård: intensifierad städning i hela verksamhetsenheten 
 Instrumentvård: underhåll av instrument och utrustning 
 Logistiktjänster: leverans av vårdtillbehör 
 Övriga logistiktjänster: sjukhusens interna patienttransporter, transporter av patienter 

till och från verksamhetsenheter  
 Måltidstjänster och leverans av mat till patienter 
 Tvättinrättningsservice: patienternas kläder, personalens skyddsdräkter, sängkläder  
 Teknisk service: reparationer av bl.a. medicinteknisk utrustning  
 Förvaltning, till behövliga delar 
 IT-stöd 
 Säkerhetstjänster: väktare och ordningsvakter 

 


