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SAMSPEL   

- en länsgemensam modell för vårdsamverkan där utgångspunkten är den enskildes 

perspektiv med ett gemensamt ansvar för planering av och informationsöverföring 

inom vård och omsorg.  

Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig för att få sina behov av hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst tillgodosedda. Individen ska ges en ökad trygghet med förebyggande 

insatser, utifrån sina egna resurser och förmågor, och därmed inte behöva vistas på sjukhus i 

onödan. SAMSPEL är namnet på en modell för planering och informationsöverföring i vården 

och omsorgen av de personer som har ett större vårdbehov i Blekinge. Den är gemensamt 

utarbetad av representanter från kommunerna i länet och landstinget. Alla aktörer ska utifrån 

den enskildes perspektiv synliggöra individens behov och ska i varje möte inta ett empatiskt 

förhållningssätt. På uppdrag från LSVO (Ledningssamverkan inom vård och omsorg) har en 

modell utarbetats som gäller planering och informationsöverföring. LSVO och dåvarande 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget Blekinge tog i december 2014 beslut om 

SAMSPEL och implementering av modellen i länets verksamheter. Detta är ett 

utvecklingsarbete som ska ske inom ramen för befintlig verksamhet och det är därmed alla 

chefers ansvar att delta och prioritera införandet av SAMSPEL.  

Utveckling och revidering av modellen och länsgemensamma rutiner/ överenskommelser 

hanteras i berörd verksamhetsgrupp enligt LSVO:s ledningssystem, som sedan beslutas av 

LSVO.  

 

Varje vårdgivare ansvarar för att införa och följa upp SAMSPEL.  
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INLEDNING 

Detta dokument är en bilaga till SAMSPEL där vi samlat de regelverk som SAMSPEL förhåller sig till 

i de olika delarna när det gäller samverkan, informationsöverföring och Samordnad Individuell 

Planering mellan olika vårdgivare och huvudmän. Detta dokument innehåller även de 

länsgemensamma rutinerna som är framtagna av Verksamhetsgruppen för äldre/somatik med stöd av 

TRIAD-erna i länet och beslutade av LSVO, ledningssamverkan vård och omsorg. 

Behov av utveckling hanteras i berörd verksamhetsgrupp enligt LSVO:s ledningssystem, som sedan 

beslutas av LSVO.  

 

För att få en enkel överblick följer strukturen i detta dokument rubrikerna i dokumentet om 

SAMSPEL, vilket innebär att rubriker som inte regleras av lagtext eller författning eller 

länsgemensamma rutiner saknar text.  

 

Utgångspunkt utgörs av följande regelverk: 

 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) 

 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 

2010:247)  

 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) 

 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2008:14) 

 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 

2009:6) 

 Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) (2009:400) 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

 Socialtjänstlagen (SoL) (2011:453) 

 Patientlagen (2014:821) 
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1. SAMSPEL – ur individens perspektiv  
 

 
 

SAMSPEL utgår från individens perspektiv och utvecklar informationsöverföring samt 

planering i vård- och omsorgsprocessen. 

Det övergripande målet är att uppfylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det sker med hjälp av insatser som bestäms 

av individens behov för att på bästa sätt ta till vara dennes resurser och förmågor. Den 

enskilde ska få möjlighet att leva självständigt, under trygga förhållanden och bli bemött med 

respekt för självbestämmande och integritet.  När hon eller han har behov av samordnade 

insatser från flera aktörer ska en samordnad individuell plan upprättas. 

Du kan ta del av SAMSPEL i sin helhet på www.ltblekinge.se/samspel 

Film om SAMSPEL https://www.youtube.com/watch?v=CsQ5g5HFvQk 

 

2. Samverkan 

Samordnad vård- och omsorgsplanering har flera syften: patientsäkerhet och trygghet med 

delaktighet för den enskilde där sjukvården och socialtjänsten behöver göra insatser 

tillsammans. Patientsäkerheten ökas genom att aktiviteter, roller och ansvar identifieras och 

fastställs.  

Behovet av samverkan mellan kommun och landsting har blivit allt tydligare. Även insatser 

från samma huvudman kan behöva samordnas. Ett gemensamt ansvarstagande för den 

enskildes hälso- och sjukvård och socialtjänst är angeläget och nödvändigt. Ur den enskildes 

perspektiv är det viktigt att samordnad planering genomförs för att säkerställa att den hälso- 

och sjukvård och socialtjänst som erbjuds är av god kvalitet utifrån den enskildes samlade 

behov. En bristande kontinuitet i samhällets insatser skapar otrygghet för den enskilde. 

 

 

Den enskildes ställning ska stärkas och tydliggöras. Medverkan i den egna vården och 
omsorgen ska möjliggöras och ska utgå från den enskildes önskemål och individuella 
förutsättningar.  
 
(Patientlagen (2014:821); SoL (2011:453)) 

http://www.ltblekinge.se/samspel
https://www.youtube.com/watch?v=CsQ5g5HFvQk
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Bild 2. Den individuella planeringen för vården och omsorgen bör i huvudsak ske i hemmet/vardagsmiljö. Vid 

de tillfällen då individen söker hjälp akut eller om insatser sker från specialiserad vård, blir detta en tillfällig 

åtgärd i personens vardag som så snabbt som möjligt knyts samman med den planering som redan finns. 

 

2.1 Vårdens och omsorgens aktörer behöver samspela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kvaliteten inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten skall systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Detta innebär en fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring 
av vården och omsorgen av den enskilde. 
 
Landstingen och kommunerna skall i samråd utarbeta rutiner för samordnad vård- och 
omsorgsplanering inför utskrivning av den enskilde. Rutiner ska även utarbetas för överföring 
av information, som t.ex. befintliga planer, mellan vård- och omsorgsgivare i samband med in- 
och utskrivning av individer från sluten vården till öppen vård och socialtjänst. 
 
Rutinerna skall dokumenteras och de skall vara enhetligt utformade inom länet. Rutinerna skall 
innehålla uppgifter om: 
 

 Vilka som är ansvariga för att sända respektive ta emot in- och 
utskrivningsmeddelanden, 

 Vilka som skall kallas till samordnad vård- och omsorgsplanering, 

 Hur den behandlande läkaren skall kalla till samordnad vård- och omsorgsplanering, 

 Hur den behandlande läkaren skall få besked om att kallelsen till samordnad vård- och 
omsorgsplaneringen har mottagits, och 

 Vilka som har utsetts till att justera den samordnade vård- och omsorgsplaneringen och 
hur den skall justeras. 

 
(Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)) 
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Avvikelser i samverkan hanteras i respektive ledningssystem. Sker avvikelser mellan 

huvudmän anmäls och hanteras den via berörd verksamhetsgrupp enligt LSVO:s 

ledningssystem. 

 

2.2 Detta säger lagarna 

 

 

 

2.2.1 Samtycke 

 
 

Samordnad vård – och omsorgsplanering vid utskrivning ska ske när den enskilde 
bedöms vara i behov av insatser för fortsatt hälso- och sjukvård och/eller omsorg och 
rehabilitering efter utskrivningen dvs. vid övergång från sluten vård till andra vård och 
omsorgsformer. 

I vård- och omsorgsplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som 
besitter den kompetens som behövs för att tillgodose den enskildes behov av insatser 
efter utskrivningen. Under vård- och omsorgsplaneringen skall respekt visas för den 
enskildes integritet och värdighet. 

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning ska utgå från den enskildes 
behov, förutsättningar och önskemål om insatser. För insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SOL) och Lagen om stöd och service (LSS) krävs en ansökan från den enskilde.  

(HSL (1982:763); SoL (2011:453); Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 
2005:27)) 

 
Om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda ska landsting och 

kommun tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Den gemensamma 

planeringen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och klargöra det 

samlade behovet av insatser. 

Den samordnade individuella planen (SIP) ska klargöra: 

 Vilka insatser som behövs 

 Vilka insatser respektive vårdgivare ska ansvara för 

 Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget och kommunen, och 

 Vem av huvudmännen som ska hade det övergripande ansvaret för planen  
 

(HSL (1982:763); SoL (2011:453)) 

 

Hälso- och sjukvård får inte ges utan den enskildes samtycke. Den enskilde kan 
lämna sitt samtycke muntligt, skriftligt eller på annat sätt visa sitt samtycke till den 
aktuella åtgärden. Den enskilde kan när som helst ta tillbaks sitt samtycke, men ska då få 
information om vilka konsekvenser det kan innebära. Om den enskilde har önskan ska 
den närstående ges möjlighet att delta i arbetet med planen. Glöm inte att den enskildes 
självbestämmande och integritet alltid ska respekteras. 
 
(HSL (1982:763); Patientlagen (2014:821); SoL (2011:453) ; OSL (2009:400)) 
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För att information ska kunna utbytas mellan olika huvudmän (kommun och landsting) 

måste den enskilde ge sitt samtycke. I de fall personens samtycke till 

informationsutbyte inte kan inhämtas, på grund av hans eller hennes psykiska eller 

somatiska tillstånd, kan kontakt tas med närstående för att utröna den enskildes 

inställning. 

 

I vissa fall saknas möjlighet att utröna den enskildes inställning. En bedömning måste 

då göras om uppgifter ändå kan lämnas ut, menprövning. Menprövning innebär en 

prövning om uppgifter kan lämnas om en enskild person utan att personen eller dess 

anhöriga kan ta skada (lida men). Varje enskild vårdgivare beslutar i sin 

delegationsordning om vem som får ta beslut om menprövning.  

 

(Se vidare Vårdhandboken, sekretess) 

http://www.vardhandboken.se/texter/sekretess/oversikt/ 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Sekretess/Sekretessbelagda-uppgifter/ 

 
 

Om den enskilde säger nej till informationsutbyte 

Även om den enskilde inte samtycker till informationsutbyte får 

Inskrivningsmeddelande skickas. Inga uppgifter om personens tillstånd kan lämnas 

utan endast namn, personnummer och folkbokföringsadress får lämnas. Kallelse 

till vård- och omsorgsplanering kan inte skickas. Inskrivningsmeddelandet är i detta 

fall endast en information om att den enskilde är inskriven inom slutenvården.  

 

 

2.2.2 Patient med skyddad identitet/Person med sekretessmarkering  

Om samordnad vård- och omsorgsplanering behöver göras för personer med 

sekretesskydd får inte informationsutbyte mellan huvudmännen ske med det 

elektroniska vårdplaneringssystemet eller skickas via fax. Telefonkontakt får tas med 

berörda handläggare. Det är mycket viktigt att alla involverade informeras om den 

skyddade identiteten och att ärendet hanteras därefter. Den enskilde måste vara 

involverad i hög grad och vara med och bestämma var, när och hur kontakt sker. 

Dokumentation av beslut tagna vid vård- och omsorgsplanering ska endast 

dokumenteras i journal och verksamhetssystem. Information om när den enskilde är 

utskrivningsklar samt vid utskrivning får ske muntligt i form av telefonkontakt. 

 

Vid hemsjukvård är det endast de som ska ge denna vård som ska känna till adressen 

till de sekretesskyddade. Vid vård- och omsorgsplanering är det därför väsentligt att 

diskutera med den enskilde gällande hanteringen av adressuppgifter.  

 

(Se vidare i lokala riktlinjer och rutiner gällande sekretesskydd)   

 

http://www.vardhandboken.se/texter/sekretess/oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Sekretess/Sekretessbelagda-uppgifter/
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3. Samordnad Individuell Plan, SIP 
 

 

 

När den enskilde har behov av insatser som behöver samordnas från mer än en vårdgivare ska 

en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas om den enskilde ger samtycke till detta. 

Planen ska upprättas om den enskilde begär det eller om någon aktör bedömer att den behövs 

för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den 

upprättas. SIP ska präglas av att fokus ligger på individens upplevda behov och 

tillvaratagande av dennes resurser och förmågor. 

En förutsättning för att samverkan ska fungera är att individen och övriga aktörer är delaktiga 

och att ansvaret för samverkan åligger alla. Då flera aktörer behöver samverka ska den som 

upptäcker ett behov initiera och sammankalla de berörda till ett SIP-möte, där de olika 

aktörernas uppdrag och ansvar tydliggörs.  

Du kan ta del av SAMSPEL i sin helhet och om SIP 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf 

Du kan även läsa mer och se film om SIP på SKL:s hemsida 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.sa

mordnadindividuellplan.html 

 

3.1 SIP – när, var, hur? 
 

Samordnad individuell plan, SIP är en plan för att tillgodose individens totala behov. Den 

ersätter inte en samordnad utskrivningsplanering som gäller för de individer som är 

utskrivningsklara från slutenvården. Den ersätter inte heller den enskildes plan hos en 

vårdgivare. 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

När den enskilde har behov av insatser från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten 
ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP).  
 
(HSL (1982:763); SoL( 2011:453)) 
 

I Blekinge har överenskommelse gjorts att SIP ska upprättas även när insatser är från 
samma huvudman.   
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden LtB §182 (2014-12-18) 
 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
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3.1.1 Syfte med en SIP* 

 

3.1.2 Bedömningar och initiativ 

 
 

3.1.3 Samtycke  

 
 

Länk till samtyckesblankett 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_samtycke

_20150310.pdf 

3.2 Förberedelser 

 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

3.2.1 Kartläggning av vilka parter som berörs* 

3.2.2 Kallelse skickas till berörda parter 

Länk till blankett för kallelse 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_kallelse_2

0150310.pdf 

3.2.3 Kallade sätter sig in i ärendet, förbereder för SIP 

 

Den som får en kallelse, och är verksam inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst, är 

enligt SoL och HSL skyldig att delta.  

Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om landsting eller kommun bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda eller att den enskilde 
önskar en samordning av sina insatser.  
 
(HSL (1982:763); SoL( 2011:453)) 

 

Den enskilde måste alltid samtycka till att en SIP upprättas. SIP ska alltid upprättas 
tillsammans med den enskilde. Hälso- och sjukvård får inte ges utan den enskildes 
samtycke. Den enskilde kan lämna sitt samtycke muntligt, skriftligt eller på annat sätt visa 
sitt samtycke till den aktuella åtgärden. Den enskilde kan när som helst ta tillbaks sitt 
samtycke, men ska då få information om vilka konsekvenser det kan innebära. Om den 
enskilde har önskan ska den närstående ges möjlighet att delta i arbetet med planen. 
Glöm inte att den enskildes självbestämmande och integritet alltid ska respekteras. 
 
(HSL (1982:763); Patientlagen (2014:821); SoL (2011:453) ; OSL (2009:400)) 

 

Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
den enskilde. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.  

(Patientlagen (2014:821); SoL (2011:453)) 

 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_samtycke_20150310.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_samtycke_20150310.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_kallelse_20150310.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_kallelse_20150310.pdf
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3.3 Samordning sker, SIP-möte/möten 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

3.3.1 Mötesformer* 

3.3.2 Genomförande av gemensamt möte* 

 

3.4 Dokumentation, samordnad individuell plan 
 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

3.4.1 Planeringsdokumentet 

Mallar för planeringsdokument finns på 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_mote_201

50310.pdf  

eller 

https://intranet.ltblekinge.org/hosf/psykiatrinohabiliteringen/vardochbehandling/mordn

ad%20individuell%20plan%20SIP/Sidor/default.aspx 

 

3.5 Samordnare utses, fasta vårdkontakter identifieras 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

3.5.1 Samordnare* 

 

3.5.2 Fast vårdkontakt 

 

Varje sjukvårdshuvudman ska om den enskilde begär det, eller om det är nödvändigt för 
att tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet utse fast 
vårdkontakt. Verksamhetschefen för berörd verksamhet ansvarar för att utse den fasta 
vårdkontakten. Således är det hälso- och sjukvården som ska samordna vårdinsatser från 
olika enheter och vårdgivare samt andra berörda myndigheter. Detta är alltså inte den 
enskildes ansvar. Den enskilde ska även få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården  
 
(HSL (1982:763); Patientlagen (2014:821)) 

 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_mote_20150310.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/sip_mote_20150310.pdf
https://intranet.ltblekinge.org/hosf/psykiatrinohabiliteringen/vardochbehandling/mordnad%20individuell%20plan%20SIP/Sidor/default.aspx
https://intranet.ltblekinge.org/hosf/psykiatrinohabiliteringen/vardochbehandling/mordnad%20individuell%20plan%20SIP/Sidor/default.aspx
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
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3.5.3 Egenvård  

 
 
 

Länk till lokalt egenvårdsdokument  

http://ltblekinge.se/globalassets/for-vardgivare/ledningssamverkan-

lsvo/hemsjukvard/gemensamma-blekingerutiner-egenvard_20150504.pdf 

 

3.6 Genomförande av vård-/omsorgsinsatser, uppföljning 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

3.6.1 Genomförande av vård- och omsorgsinsatser* 

3.6.2 Uppföljning* 

 

3.7 Uppföljning/revidering av SIP 

Mer information finns 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.

pdf 

 

 

 

 

 

Egenvård är åtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att den 
enskilde själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård. Föreskrifterna ska 
tillämpas i samband med att en legitimerad yrkesutövare gör en bedömning av, om en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, planerar egenvården, samt följer 
upp och omprövar bedömningen.  
 
Den enskildes medverkan i hälso- och sjukvården genom att hon eller han själv utför 
vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från individens önskemål och individuella 
förutsättningar  
 
(Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6); HSL 
(1982:763); Patientlagen (2014:821)) 

http://ltblekinge.se/globalassets/for-vardgivare/ledningssamverkan-lsvo/hemsjukvard/gemensamma-blekingerutiner-egenvard_20150504.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/for-vardgivare/ledningssamverkan-lsvo/hemsjukvard/gemensamma-blekingerutiner-egenvard_20150504.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
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4. Beslutsstöd – Bedömning av vårdnivå 

För att bedöma vårdnivå och insatser finns olika metoder och verktyg. Nedan beskriver vi 

exempel på beslutsstöd som används i Blekinge. 

Mer information finns på 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf 

 

4.1. Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal vård och omsorg 

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg och kan 

användas när den enskildes hälsotillstånd försämras hastigt i hemmet. 

Beslutsstödet har en struktur som underlättar kommunikationen mellan vårdgivare för 

bedömning av rätt vårdnivå. 

Se vidare manual för beslutsstöd 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/manual_checklist

a_publ_20150605.pdf 

Beslutsstödet kan ses i sin helhet på 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/checklista-

beslutsstad_20150310_patid.pdf  

Film om beslutsstödet https://www.youtube.com/watch?v=9_sbSK6HQE4 

 

4.2 Individens behov i centrum, IBIC 

Individens behov i centrum, IBIC, är ett stöd för att identifiera och beskriva individens 

behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov med gemensamt 

språk inom den process som individen genomgår i socialtjänsten. 

Läs mer om IBIC på socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 

 

 

 

 

 

 

 

http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/samspel_141006.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/manual_checklista_publ_20150605.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/manual_checklista_publ_20150605.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/checklista-beslutsstad_20150310_patid.pdf
http://ltblekinge.se/contentassets/06459b452da4438a8015591738e8a7af/checklista-beslutsstad_20150310_patid.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9_sbSK6HQE4
http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
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5. Säker utskrivning/ vårdövergång 
 

 

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och behov 

identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. Den säkra utskrivningen 

sker i nära samarbete med individ, närstående och andra aktörer. (Se förslag till 

Ankomstsamtal bilaga 1, Mall för riskbedömning bilaga 2). 

Säker utskrivning är ett sätt att med framförhållning och delaktighet strukturera planeringen 

och genomförandet av en trygg vårdövergång och säker hemgång. 

Fokus i den säkra utskrivningen/ vårdövergången ska ligga på individens upplevda behov och 

ta tillvara dennes resurser och förmågor. Arbetssättet innebär att individen är delaktig i 

planeringen av vården och de beslut som fattas. Den säkra utskrivningen sker i nära samarbete 

med individ, närstående och andra aktörer. Syftet är att genom en strukturerad process skapa 

trygga och säkra utskrivningar/vårdövergångar samt minska antalet onödiga sjukhusvistelser.  

 

I Blekinge ska samordnad vård- och omsorgsplanering genomföras på alla personer som har 

vård- och/eller omsorgsinsatser (inte enbart serviceinsats dvs. matdistribution och städ) från 

primärvård och/eller kommun sedan tidigare eller som inte haft någon insats tidigare men som 

bedöms vara i behov av det efter utskrivning från sjukhus. Gäller även personer med enbart 

paramedicinsk insats. 

Mer information finns på vårdhandboken. 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Oversikt/ 

 

Film om Säker utskrivning  https://www.youtube.com/watch?v=QRTPiadEIT4 

SAMTYCKE! 

För att information ska kunna utbytas mellan olika huvudmän (kommun och landsting) måste 

den enskilde ge sitt samtycke.  

 

Patient med skyddad identitet/sekretessmarkering eller då personen inte samtycker till 

informationsutbyte 

Den behandlande läkaren ansvarar för att samordnad vård- och omsorgsplaneringen 
genomförs. 
 
Den behandlande läkaren i den slutna vården skall efter samråd med patienten, 
närstående och företrädare för berörda enheter fastställa hur den samordnade vård- och 
omsorgsplaneringen ska genomföras. Arbetsuppgifter som är relaterade till samordnad 
vård- och omsorgsplaneringen kan överlämnas till annan person med hälso- och 
sjukvårdutbildning.  
 
(Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 

 
 
 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Oversikt/
https://www.youtube.com/watch?v=QRTPiadEIT4
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Information om den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst skall, om samtycker 
föreligger, överföras mellan berörda enheter inom den slutna vården och den öppna vården samt 
socialtjänsten.  

(OSL (2009:400); Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 

För att säkra en säker utskrivning sker all kommunikation mellan vårdgivare i de 

digitala dokumentationssystemen, d.v.s. via Prator och NPÖ. Telefonkontakter sker 

endast i undantagsfall.  

För utomlänspatienter används manuella rutiner enligt överenskommelse i det enskilda fallet. 

 

En Checklista med en utskrivningsplan kan med fördel användas och inledas redan vid 

inskrivning och lyftas upp vid (puls-) ronden och blir ett bra underlag inför utskrivning 

(bilaga 5). 

 
 
Flödesschema samverkan för Säker Utskrivning/ Vårdsamverkan 
 
Mer information finns på vårdhandboken  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Information_till_annan_vardgivare/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
(önskar du mer vägledning i kommunikationen via PRATOR, se vidare i manual för Prator) 

 

 
Vårdrapport/Vårdbegäran 

Vårdrapport/ Vårdbegäran 

Inskrivningsmeddelande 

Kallelse till samordnad vård och 
omsorgsplanering  

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid 
utskrivning 

Utskrivningsklar 

Utskrivningsmeddelande 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Information_till_annan_vardgivare/
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Länsgemensam rutin /Prator: 

Vårdrapport består av information från kommun (hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård) 

till slutenvården. För alla personer med insatser (inte serviceinsatser) skall en rapport 

upprättas och skickas. Observera att Vårdrapport ska användas både vid akuta och planerade 

inskrivningar. Vårdrapporten ska förutom aktuell situation även innehålla information om 

personens hälsa, sociala situation samt boendemiljö, inne och utomhus. 

 

Vårdrapporten skall uppdateras vid förändring, t ex insatsförändring. Vårdrapporten ska alltid 

uppdateras efter hemgång från slutenvården/akutmottagning/observationsplats. När 

vårdrapporten lagts upp eller uppdaterats skall den alltid skickas, detta för att andra 

professioner ska kunna skriva/läsa/lämna svar på vårdrapporten.  

 

Om en vårdrapport enbart har sparats så innebär det att endast den som sparat vårdrapporten 

kan arbeta med den.  

 

Ansvar för kvittenser och utförande 

Ansvariga kvitterare och utförare ska kontrollera nya meddelanden i vårdkedjor minst 2 

ggr/dag. 

 

Byte av avdelning och klinik 

Vid byte av avdelning och klinik ska den pågående vårdkedjan fortsätta. Avdelningen som 

den enskilde lämnar ska flytta över vårdkedjan till den nya avdelningen.  

 

Öppen tvångsvård (gäller Psykiatrin) 

Samordnad vård- och omsorgsplanering ska genomföras för de personer inom psykiatrin som 

kommer att vårdas inom Öppen tvångsvård. 

 

5.1 Vårdkontakt med slutenvård utan inskrivning 
 

Då vårdinsats avslutas redan på akutmottagningen eller specialistmottagning är det viktigt 

att den enskilde är delaktig och förstår den fortsatta vården i sitt boende (ordinärt eller 

särskilt). 

 

Länsgemensam rutin/ Prator: 

Svar på Vårdrapport används för de personer som inte blir inskrivna i slutenvård.  

Svar på vårdrapport används för de personer som sedan tidigare har någon insats från 

kommun eller primärvård. Kräver att Vårdrapport är upplagd och skickad av kommun 

eller primärvård. 

 

Person i öppenvård som får tillgång till sängplats 

(Akutmottagning/Observationspatienter) 

För person i öppenvård som får tillgång till sängplats (Observationspatienter) ska svar på 

Vårdrapport användas. Gäller endast de personer som har insats av kommun sedan 

tidigare. 
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5.2 Blir inskriven hos ny vårdgivare  

 

Strukturerad arbetsprocess innehåller:  

identifiering, bedömning, planering, avstämning och uppföljning.  

De rekommenderade delarna i en standardiserad process är – ankomstsamtal (i relevanta 

fall är vårdrapporten eller SIP –dokumentationen ett bra underlag i samtalet), screening 

för bedömning av risk för återinskrivning, checklista för utskrivning, utskrivningssamtal 

och telefonuppföljning efter utskrivning samt ett tryggt mottagande/hemgång.  

 

Nedan följer en beskrivning av dessa moment som är framtagna och testade i olika 

verksamheter i Blekinge utifrån nationella erfarenheter och forskningsrapporter. 

 

Ett exempel på att strukturera arbetsprocessen är PULSROND, se bilaga 3 

Pulsronden visualiserar patientflödet och möjliggöra en effektiv och säker planering 

mediciniskt och socialt för patienten där samtliga yrkeskategorier är närvarande. 

Målet är att alla patienter ska ha en bedömning, planering och utskrivningsplan. 

Deltagare är: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinisk sekreterare, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. Paramedicinare väljer antal dagar/ vecka 

de är närvarande. 

5.2.1 Identifiering 

Redan vid inskrivningen bedömer sjuksköterskan risk för återinskrivning enligt ett 

screeningunderlag i syfte att identifiera individens behov inför hemgång.  

(Exempel på mall för riskbedömning se bilaga 2) 

 

Inskrivningsmeddelande 

 

 
Länsgemensam rutin/ Prator: 

Inskrivningsmeddelandet innebär att berörd personal inom kommun och primärvård 

informeras om att en viss person blivit inskriven i slutenvården. 

Inskrivningsmeddelandet ska skickas omedelbart efter inskrivning på avdelningen på 

Inskrivningsmeddelande skickas av sjukhuset till kommunens socialtjänst och/eller hälso- 
och sjukvård och/eller landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan 
öppenvård. Detta när det bedöms att den enskilde har ett behov av vård och 
omsorgsinsatser efter utskrivningen. För detta meddelande krävs inte samtycke av den 
enskilde.  

Om samtycke inte finns får endast namn, personnummer samt 
folkbokföringsadress lämnas. 

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 2010:247) (SFS 
2010:247) 

 

http://www.visamregionorebro.se/saker-utskrivning/
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de personer som sedan tidigare har vård- och/eller omsorgsinsats från kommun (inte 

serviceinsatser). 

Gällande de personer som inte har några insatser från kommun sedan tidigare men som 

kommer att vara i behov av det efter utskrivning, ska Inskrivningsmeddelandet skickas 

så fort som behovet av insats konstaterats. 

Kvittering av Inskrivningsmeddelande  

Inskrivningsmeddelandet skall kvitteras samma dag när det skickats före kl. 15:00, om 

meddelandet skickats efter kl. 15:00 ska det kvitteras senast morgonen efter. 

 

5.2.2 Bedömning 

Utifrån samtal med individen och eventuellt närstående, andra vårdgivare samt tidigare 

dokumentation gör sjuksköterskan/utskrivningssköterskan i samråd med ansvarig 

läkare en bedömning vilka aktiviteter/åtgärder som är aktuella. 

  

Som stöd till bedömning finns olika mallar. Några förslag på mallar ges nedan: 

 Riskbedömning enligt mall (bilaga 2) för att identifiera behov och svårigheter i 

samband med utskrivning till hemmet.  

 Läkemedelsgenomgång  

http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Lakemedel/Lakemedelsgenomgangar/  

 Vid behov fördjupad läkemedelsgenomgång 

http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Lakemedel/Lakemedelsgenomgangar/  

 

Den som riskbedömer ansvarar för att åtgärda risker och vidarerapportera i den 

fortsatta planeringen om risker och eventuellt fortsatta åtgärder till nästa 

vårdgivare. 

 
 
Kallelse till Samordnad vård- och omsorgsplanering   

 

Samordnad vård – och omsorgsplanering vid utskrivning ska ske när den enskilde 
bedöms vara i behov av insatser för fortsatt hälso- och sjukvård och/eller omsorg och 
rehabilitering efter utskrivningen dvs. vid övergång från sluten vård till andra vård och 
omsorgsformer. 

I vård- och omsorgsplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som 
besitter den kompetens som behövs för att tillgodose den enskildes behov av insatser 
efter utskrivningen. Under vård- och omsorgsplaneringen skall respekt visas för den 
enskildes integritet och värdighet. 

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning ska utgå från den enskildes 
behov, förutsättningar och önskemål om insatser. För insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SOL) och Lagen om stöd och service (LSS) krävs en ansökan från den enskilde.  

(HSL (1982:763); SoL (2011:453); Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 
2005:27)) 

 

http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Lakemedel/Lakemedelsgenomgangar/
http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Lakemedel/Lakemedelsgenomgangar/
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Länsgemensam rutin/ Prator: 

Kort vårdtid 

På de personer där vårdtiden bedöms understiga 5 dagar (somatiska slutenvården) 

respektive 12 dagar (psykiatriska slutenvården) och där insatserna bedöms vara 

oförändrade vid utskrivning ska rutan ”Kort vårdtid” kryssas i. Detta innebär att 

kallelse till samordnad vård och omsorgsplanering och någon ny plan inte behöver 

göras.  

 

När kryssrutan ”Kort vårdtid” är ifylld skall kommun höra av sig till vårdavdelningen 

senast nästkommande vardag för information. 

 

5.2.3 Planering 

Tillsammans med individen, eventuellt närstående och andra vårdgivare och med stöd 

av en checklista planerar sjuksköterskan/utskrivningssjuksköterskan utskrivningen.  

 

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning  

 

Samordnad vård- och omsorgsplaneringen vid utskrivning ska utformas i samråd med 
den enskilde, närstående samt ansvariga för berörda enheter vid sluten vården, 
kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, landstingets primärvård, öppna 
psykiatriska vård eller annan öppenvård. En samordnad vård- och omsorgsplan vid 
utskrivning skall innehålla uppgifter om: 

 medicinska åtgärder och behandlingar 
 aktuell läkemedelsbehandling 
 tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller 

förbrukningsartiklar 
 allmän och specifik omvårdnad 
 omsorg, stöd och service 
 rehabilitering och habilitering 
 namnet på behandlande läkare som ansvarar för den samordnade planen vid 

utskrivning 
 vilka åtgärder som behandlande läkare bedömer som hälso- och sjukvård 

respektive egenvård 
 namn på den eller de läkare inom primärvård och slutenvård som har det 

fortsatta ansvaret för vård och behandling 
 patienten och/eller närstående har medverkat i samordnad planering vid 

utskrivning 
 målsättning med individuellt bedömda insatser, hur och när dessa ska följas 

upp.  

En samordnad vård- och omsorgsplanering får även upprättas även om patienten 
ännu inte är utskrivningsklar. 

En samordnad vård- och omsorgsplan skall innehålla uppgifter om det bedömda 
behovet av insatser samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive 
insats. En samordnad vård- och omsorgsplan är upprättad när den har justerats av 
företrädare för de ansvariga enheterna.  

(Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 2010:247); 
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Länsgemensam rutin/ Prator: 

Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (se prator manual) 

Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering skickas när det finns tillräckligt 

underlag. 

 

Närståendes medverkan  

Om den enskilde önskar ska närstående ges möjlighet att närvara och vara delaktig. 

Slutenvården är ansvarig för att komma överens med den enskilde och närstående om 

tiden för samordnad vård- och omsorgsplanering samt erbjuda dem att delta vid mötet. 

Om de närstående inte kan delta ska de erbjudas möjlighet till att delta per telefon eller 

via video. 

Samordnad vård- och omsorgsplanering ska kunna genomföras både förmiddagar och 

eftermiddagar 

Ansvar 

Behandlande läkare på slutenvården är ansvarig för att kalla till samordnad vård- och 

omsorgsplanering. 

Palliativ diagnos 

Det ska framgå i Kallelsen till samordnad vård- och omsorgsplanering om den enskilde 

befinner sig i livets slutskede. 

Samordnad vård- och omsorgsplanering inleds 

Med kallelsen till samordnad vård- och omsorgsplanering inleds 

vårdplaneringsprocessen nästkommande vardag. 

Inför planeringen dokumenteras all väsentlig information i Prator för att kommun, 

hemsjukvård, och primärvård/alla berörda vårdgivare ska kunna förbereda sig inför 

mötet. 

 

Mottagande av Kallelse till Samordnad vård- och omsorgsplanering  

(gäller kommun och primärvård) 

Mottagare av meddelandet ska senast nästkommande vardag ta kontakt med 

vårdavdelningen för att komma överens om den samordnade vård- och 

omsorgsplaneringen. Planeringen ska genomföras inom 3 dygn (vardagar) från det att 

Kallelsen till samordnad vård- och omsorgsplanering skickats. 

 

Samordnad vård och omsorgsplanering sker utifrån patientens aktuella situation och 

behov inför utskrivning (se mall för checklista, bilaga 4). 

 

All samordnad vård- och omsorgsplanering skall utmynna i en vårdplan. Vårdplanen är 

en journalhandling som förvaras av landstinget. Vårdplanen syftar till att ge en samlad 

bild av den enskildes behov av omvårdnads- samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter 

utskrivningen. En vårdplan är upprättad när den justerats av företrädare från de 

ansvariga huvudmännen. 

 



 

   22 
*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Förändrat tillstånd hos den enskilde 

Om den enskildes tillstånd förändras och den planerade samordnade vård- och 

omsorgsplaneringen inte kan genomföras ska Vårdplan och Kallelse till vårdplan 

makuleras. Ny Kallelse till samordnad vård och omsorgsplan skickas när det på nytt 

bedöms vara aktuellt med samordnad vård- och omsorgsplanering.  

 

Justering 

Vårdplanen ska justeras av varje huvudman. Justering innebär att man tagit del av 

planeringen som är gjord och godkänner sin egen del. 

Om möjligt ska justering göras i samband med att mötet sker, dock senast inom 24 

timmar. 

Den upprättade och justerade planen ska sparas i slutenvårdens journal. 

 

Läkarmedverkan  

Ansvarig läkare i slutenvården ansvarar för att läkaren, som den enskilde är listad hos, 

kontaktas vid behov för medverkan i eller informeras om den samordnad vård- och 

omsorgsplaneringen.  

 

Förändrat tillstånd hos den enskilde efter samordnad vård- och 

omsorgsplanering 

Om den enskildes tillstånd förändras så att innehållet i den justerade vårdplanen 

väsentligt påverkats eller vid väsentlig medicinsk förändring, ska slutenvården 

makulera vårdplanen och en ny samordnad vård och omsorgsplan ska genomföras och 

upprättas. En ny Kallelse till vårdplanering ska skickas. Vårdplanen behöver inte 

makuleras och göras om vid mindre förändringar, t ex ändrat datum för hemgång. 

 
 
Utskrivningsklar  

 

 

En person är utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömer att personen inte längre 
behöver vård inom den slutna vården.  

En kommun har betalningsansvar för personer vid enheter för somatisk akutsjukvård, 
geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är 
utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. En person är utskrivningsklar om han 
eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom 
landstingets slutna hälso- och sjukvård. 

För en person i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder 
betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton 
oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. För en person i den 
psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag, 
midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplaneringen. 

(Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 2010:247); Samverkan 
vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Länsgemensam rutin/ Prator: 

Utskrivningsklar 

Utskrivningsklar skickas när den enskilde av ansvarig läkare inom slutenvården inte 

bedöms behöva vård vid enhet inom lanstingets slutenvård.  

 

Senast dagen före utskrivning 

Utskrivningsklar ska skickas senast dagen före utskrivning. Utskrivningsklar innebär 

att den enskilde ska kunna lämna slutenvården dagen efter meddelandet skickats. 

 

(Förslag på checklista för Säker utskrivning, bilaga 5) 

 

Meddelande om plats på Korttidsboende eller Särskilt boende  

Om kommunen meddelar slutenvården samma dag att plats finns ska detta ske per 

telefon innan kl. 10.00.  

Om kommunen önskar utskrivning under f.m. måste utskrivande enhet meddelas 

senast kl.14.00 dagen innan. 

 

Återtag av utskrivningsklar 

Utskrivningsklar ska återtas om den enskildes tillstånd försämras och inte längre 

bedöms kunna skrivas ut. Utskrivningsklar skickas på nytt när den enskilde åter 

bedöms vara utskrivningsklar. 

 

Om den enskildes tillstånd förändras så att innehållet i vårdplanen väsentligt 

påverkats ska slutenvården även makulera Vårdplanen och skicka ny kallelse till 

samordnad vård och omsorgsplanering. 

 

Mottagande av Utskrivningsklar (kommun och primärvård) 

Utskrivningsklar skall kvitteras samma dag om det skickats före kl. 15:00, om 

meddelandet skickats efter kl. 15:00 ska det kvitteras senast morgonen efter. 

 

Medicinskteknisk utrustning och förbrukningsmaterial 

Förbrukningsmaterial ska skickas med den enskilde så att det räcker till nästkommande 

vardag eller efter överenskommelse vid samordnad vård- och omsorgsplaneringen. 

 

Det ska säkerställas att medicinskteknisk utrustning finns i hemmet enligt gällande 

rutiner och avtal. 

 

Läkemedelslista och läkemedel 

Signerad och aktuell läkemedelslista ska följa med den enskilde vid utskrivning. 

Läkemedel ska skickas med så att det räcker t o m nästkommande vardag. 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Extrameddelande 

Extrameddelande kan skickas av både slutenvård, kommun och primärvård. Finns inte 

samtycke från den enskilde kan inte extrameddelande användas. 

 

Extrameddelande används när extra kontakt med övriga huvudmän behöver tas. 

Extrameddelande får inte ersätta något annat meddelande i vårdkedjan utan används 

enbart som komplement. Extrameddelandet ska användas när Vårdrapporten behöver 

uppdateras efter påbörjad vårdkedja. 

 

Avliden 

När den enskilde som har en vårdkedja avlider ska utskrivningsklar eller utskrivnings-

meddelande med information om dödsfallet skickas snarast. 

 
 
Återtag av utskrivningsklar 

 

Länsgemensam rutin/ Prator: 

Mottagande av Utskrivningsklar (kommun och primärvård) 

Utskrivningsklar skall kvitteras samma dag om det skickats före kl. 15:00, om 

meddelandet skickats efter kl. 15:00 ska det kvitteras senast morgonen efter. 

 

5.2.4 Avstämning 

På utskrivningsdagen har sjuksköterskan/utskrivningssjuksköterskan ett 

utskrivningssamtal med individen och ev. närstående för att stämma av vårdtiden och 

den fortsatta planeringen. 

För att förvissa sig om att individen förstått all information kan man exempelvis 

använda sig av teach-back metodik.  

 

Mer information om teach-back 

http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/trycksaker-och-

webbmanualer/handbocker-och-lathundar/forsta-mig-ratt/forsta-mig-ratt---lathund.pdf 

Länka till film om teach-back 

https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk  

 

 

 

Om en samordnad vård- och omsorgsplanering har upprättats för en utskrivningsklar 
person men dennes tillstånd förändras så att den behandlande läkaren bedömer att 
personen inte längre är utskrivningsklar, skall läkaren dokumentera detta i patientjournalen 
och meddela berörda enheter. Om förändringen är så stor att samordnad vård- och 
omsorgsplaneringen påverkas, skall en ny plan upprättas  

(Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 

 

http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/trycksaker-och-webbmanualer/handbocker-och-lathundar/forsta-mig-ratt/forsta-mig-ratt---lathund.pdf
http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/trycksaker-och-webbmanualer/handbocker-och-lathundar/forsta-mig-ratt/forsta-mig-ratt---lathund.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Utskrivningsmeddelande

 

(Förslag på mall för utskrivningsmeddelande, bilaga 8) 

 

Skickas vid utskrivning 

 
 
 
Länsgemensam rutin/ Prator: 

Utskrivningsmeddelande kan skickas tidigast när alla parter har justerat vårdplanen 

(gäller inte kort vårdtid). 

 

Ansvar 

Ansvaret för den enskildes vård övergår till kommunen och primärvården när 

slutenvården mottagit kvittens på Utskrivningsmeddelandet. Kvittens av 

utskrivningsmeddelandet under lör/sön/helgdag innebär endast en bekräftelse på att 

meddelandet kommit fram till mottagaren, medan medicinskt ansvar av organisatoriska 

skäl inte kan tas över förrän nästföljande vardag.   

 

Detta hindrar dock inte att den enskilde kan skrivas ut under helgen men slutenvården 

ska försäkra sig om att mottagare av den enskilde finns, samt att de insatser som krävs 

under helgen kan utföras av kommunens och primärvårdens personal. 

 

(Förslag på hjälpreda vid skrivande av omvårdnadsepikris, bilaga 7, 

Utskrivningsmeddelande till patient från slutenvård, bilaga 8) 

 

 

 

Ett utskrivningsmeddelande, som den behandlande läkaren skall skicka till de ansvariga 
enheterna senast dagen före planerad utskrivning, skall innehålla: 

 Den enskildes namn, personnummer och folkbokföringsadress och eventuell 
vistelseadress 

 information med datum då den enskilde beräknas skrivas ut  

Om folkbokföringsadressen inte är densamma som vistelseadressen skall båda 
adresserna anges i utskrivningsmeddelandet. 

Om samtycke saknas får endast namn, personnummer och folkbokföringsadress 
lämnas. 

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 2010:247); 
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27;  OSL(2099:400)) 

 

Information om den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst skall 
senast samma dag som den enskilde skrivs ut överföras från den slutna vården till 
berörda enheter inom den öppna vården samt socialtjänsten. 

(Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)) 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

Mottagande av Utskrivningsmeddelandet (kommun och primärvård) 

Utskrivningsmeddelandet skall kvitteras samma dag om det skickats före kl. 15:00, om 

meddelandet skickats efter kl. 15:00 ska det kvitteras senast morgonen efter. 

 

På utskrivningsdagen är det flera delar som behöver säkerställas för en trygg och säker 

hemgång. (Se bilaga 5)  

 

Extrameddelande 

Extrameddelande kan skickas av både slutenvård, kommun och primärvård.  

Finns inte samtycke från den enskilde kan inte extrameddelande användas. 

 

Mottagande av Extrameddelande 

Extrameddelandet skall kvitteras samma dag om det skickats före kl. 15:00, om 

meddelandet skickats efter kl. 15:00 ska det kvitteras senast morgonen efter. 

 

Ansvar för kvittenser och utförande 

Ansvariga kvitterare och utförare ska kontrollera nya meddelanden i vårdkedjor minst 

2 ggr/dag. 

 

Möta upp/ Ta emot vid hemkomst 

Alla huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att förvissa sig om att den enskilde 

möts vid hemkomst, när behov av detta förekommer.  

 

5.2.5 Uppföljningssamtal  

Ett sätt att ytterligare försäkra sig om att patienten har det bra efter utskrivning kan 

vara att sjukvården ringer upp patienten efter några dagar. Syftet med detta 

uppföljande samtal är att förbättra utskrivningsprocessen för individer med hög risk för 

återinskrivning med målet att undvika onödiga sjukhusvistelser.  

Samtalet ger en översikt och synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med 

läkemedelsbehandling och möjliggör förebyggande insatser för att förhindra onödig 

sjukhusvistelse och återinskrivningar på sjukhus.  

Behov av uppföljande samtal är en åtgärd som bör aktualiseras och kommuniceras i 

samband med planering av utskrivningen.    

 

Länk till intervjustöd, webb-kollen http://www.webbkollen.com/  

 

5.3 Trygg Hemgång/Säkert mottagande  

Syftet är att värna om att vårdtagaren, efter en sjukhusvistelse, blir trygg i sitt hem. 

Arbetsmodellen för Trygg Hemgång utgörs av att personal har extra tid avsatt till 

omvårdnad och eventuell rehabilitering om personen är i behov av det i upp till 14 

dagar. Att få komma hem till sin bostad och träna i sin hemmiljö har visat på att den 

enskilde snabbare återhämtar sig och får en ökad självständighet och livskvalitet.  

http://www.webbkollen.com/
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

6. Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete byta till senaste versionen samt länk till LSVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Syftet med SOSFS (2011:9) är att identifiera de viktigaste verksamhetsprocesserna och dessa 

aktiviteter samt att upprätta rutiner för dem. För LSVO:s del som är en läns- och 

huvudmansöverskridande ”organisation” innebär det att kartlägga och säkra de gemensamma 

processerna. Var hakar respektive verksamhets ledningssystem i den gemensamma? 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet.  

Till detta behövs det en avvikelsehanteringsprocess där händelser som inte fungerar följs upp 

och utvecklas. Det är då viktigt att identifiera vilka avvikelser som tillhör det gemensamma 

ledningssystemet samt vilket som hör hemma i respektive verksamhets lednings- och 

avvikelsesystem. 

  

Karlskrona  
Kommuns 

ledningssystem 

Ronneby  
Kommuns 

ledningssystem 

Karlshamn 
 kommuns 

ledningssystem 

Olofström 
kommuns 

ledningssystem 

Sölvesborg 
kommuns 

ledningssystem 

Landstinget 
 Blekinges 

ledningssystem 

Direktörsgruppen Politisk ledning 

Samordningsgrupp för verksamhetsgrupperna 
Sammankallande: sekreterare LSVO 

Deltagare: sammankallande för respektive verksamhetsgrupp  

Verksamhetsgrupp 

FoU 

Verksamhetsgrupp 

ÄLDRE/SOMATIK 

Verksamhetsgrupp 

eHälsa 

Verksamhetsgrupp 

PSYK HÄLSA/ 
IFO/FUNKTIONSHINDER 

LSVO/FoU-råd 
(regionalt samverkansorgan) 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

(s. 1/2) 

BILAGA 1  
      

ANKOMSTSAMTAL    

   
Kontaktorsak 

Vad har hänt? Planering? 

 

 

Hälsohistoria/ vårderfarenhet 

Tidigare sjukdomar? 

 

 

Pågående vård 

Nuvarande sjukdomar, behandlingar? 

 

 

 

Överkänslighet 

Om ja – mot vad och på vilket sätt har patienten reagerat? 

 

 

Socialt 

Boende? Hemtjänst? (om nej, tror du att patienten har behov av detta?) Diskutera med patienten och 

närstående om ev. behov. Skicka ev. intag. Om pat. Har hemstjänst eller hemsjukvård skicka intag. 

 

 

Livsstil 

Gånghjälpmedel (om ja, är dessa med patienten?) Rökning? Alkohol? Motion? Religion? 

 

 

Kommunikation 

Nedsatt hörsel, Nedsatt syn? Afasi? Demens? 

 

 

Andning/ Cirkulation (Ta MEWS inklusive saturation) 

Syrgas? Något avvikande? Stödstrumpor? 

 

Nutrition 

Vilken typ av kost (tänk på riskbedömningen) Konsistensanpassning? Tandprotes? Matning? 

Matallergi? Äter all typ av mat (ej vid vissa religioner)? 

 

Elimination 

Inkontinens? Inkontinensskydd? Förstoppningsproblematik? Stomi? Urostomi? KAD? Bäcken? 

Toalett?  
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

(s. 2/2) 

 

ANKOMSTSAMTAL 

 

Hud/ Vävnad 

Trycksår? Övriga sår? Omläggning; hur ofta, med vad?  

 

 

Aktivitet 

Mobilisering (i nuläget – gånghjälpmedel)? Hjälp med ADL? 

 

 

Smärta 

VAS 

 

Vikt       Längd  

Minskad aptit? 

 

 

ALLA PATIENTER ÖVER 65 ÅR SKA RISKBEDÖMMAS 

 

Om patienten har hemtjänst, skicka intag Om inte, behövs vårdkedja startas? 
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(s. 1/1) 

BILAGA 2                                                                     
MALL FÖR RISKBEDÖMNING   
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                                                                                                                                    (s.1/1) 

BILAGA 3 
 

PULSROND        

Ett exempel på att strukturera arbetsprocessen är PULSROND  

Pulsronden visualiserar patientflödet och möjliggöra en effektiv och säker planering 

mediciniskt och socialt för patienten där samtliga yrkeskategorier är närvarande. 

Målet är att alla patienter ska ha en bedömning, planering och utskrivningsplan. 

Deltagare är: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinisk sekreterare, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, kurator och dietist. Paramedicinare väljer antal dagar/ vecka de är närvarande. 

Innehåll i PULS-ronden 

 Medicinisk planering – undersökningar/provatagning/läkarsamtal 

 Riskbedömningar (vilka avser vi hänvisa till?) 

 OBS; KAD, syrgas, WARAN/NOAK etc 

 Paramedicinska insatser 

 Utskrivningsplan 

 Social planering; Intag, Kallelse till vårdplanering, Utskrivningsklar 

 Ytterligare åtgärder som krävs för att planeringen ska kunna verkställas 

 Är alla förberedelser gjorda inför planerad utskrivning? 

 Information angående utskrivningar, tid, vem hämtar etc 

 Arbetsfördelning, vem gör vad? 

 Fredag – ställningstagande fram till nästkommande vardag, Ska patient rondas av 

bakjour? 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

(s. 1/1) 

BILAGA 4 
 

SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING  

 (mer information finns i bilagan med regelverk och länsgemensamma rutiner för SAMSPEL)

  
  

 

All historisk information ska vara dokumenterad i Prator inför mötet för att alla ska kunnat 

förbereda sig på bästa möjliga sätt. 

 

 

 

På mötet diskuteras Aktuellt tillstånd och planering för utskrivning: 

 

Aktuellt ADL- status  

Hjälpmedel? KAD, ADL? PEG? Hjälp med förflyttning? 

 

 

Ny insatta läkemedel? 

Behöver patienten hjälp med dessa vid hemkomst? 

 

 

Behov av hjälpmedel vid hemkomst 

Arbetsterapeut och sjukgymnast kontakt 

 

Behov av medicinskteknisk utrustning/utbildning vid hemkomst? 

 

 

Mål innan hemgång 

Personens önskemål och ambition? 

 

 

Planerad dag för utskrivning 

 

 

Vid utskrivning 

Vem hämtar ut läkemedel? Vem möter? Transportsätt? Apodos? 

 

 

 

Beslut på Vårdplaneringen 

 

 

 

 

Övrigt 
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*Rubriker som saknar text regleras inte av någon lagtext, författning eller länsgemensam rutin. 

(s.1/2)  

BILAGA 5 
 

CHECKLISTA FÖR SÄKER UTSKRIVNING 

Personnummer:            Avdelning:   

 
Namn: 

Prator Ja Ej aktuellt 

Utskrivningsklar enligt läkare (skickas efter VPL, senast dagen före utskrivning)   

Utskrivningsmeddelande (skickas vid utskrivning, samt kopia till patienten)   

Informerad om utskrivning via Prator/NPÖ/remiss/samtal 
 (telefon endast  undantagsfall) 

Ja Ej aktuellt 

Patient    

Närstående   

Koordinator    

Biståndshandläggare   

Hemsjukvård - sjuksköterska i Kommunen   

Hemtjänst    

Sjuksköterska särskilt boende/korttidsboende   

Distriktsköterska – sjuksköterska i Primärvården   

Paramedicinsk bedömning  Ja Ej aktuellt 

Sjukgymnast (ev. behov av trappträning, hjälpmedel)   

Arbetsterapeut (ev. behov av hjälpmedel, godkänd rullstol för taxi)   

Dietist (ev. uppföljning innan utskrivning)   

KAD Ja Ej aktuellt 

KAD kvarvarande vid utskrivning   

KAD dras innan utskrivning (blankett Nikola)   

Dokumentation som medsänds vid utskrivning  Ja Ej aktuellt 

Omvårdnadsepikris (kopieras till Prator-utskrift medsänds) (bilaga 7)   

Riskbedömning/åtgärder (skrivs i omvårdnadsepikris, meddelas nästa 

vårdgivare, remiss v.b) 
  

Utskrivningsinformation (bilaga 8)   

Läkemedelslista   

Läkemedelsberättelse    

Medicinsk epikris (medsänds till Särskilt boende/Korttidsboende/Trygg hemgång)   

Dokumentera utskrivningsanteckning (genomförda åtgärder inför hemgång)   

Läkemedel Ja Ej aktuellt 

Läkemedel medsänds vid utskrivning   

Patient/närstående hämtar läkemedel på apoteket   

Hemtjänsten hämtar ut läkemedel på apoteket enligt 
överenskommelse vid vårdplanering 

  

Ändring i eller påbörjan av APO dos utförd av läkare i Pascal samt 
meddela apodosapoteket 

  

Glöm inte skicka med egna ev. inlåsta mediciner och dosett   
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Waran/NOAK Ja Ej aktuellt 

Kontakt med AK mottagning/ vårdcentral vid utskrivning   

AK lista medsänds vid utskrivning   

PK kontroll på laboratoriet/ vårdcentral   

PK kontroll av hemsjukvården enligt överenskommelse på  
vårdplanering 

  

Hjälpmedel medsänds vid utskrivning Ja Ej aktuell 

Rollator   

Rullstol (godkänd för taxi)   

Behov av att annat hjälpmedel …………………….   

Hemsyrgas/hjälpmedel beställd   

Sond mat/pump/aggregat beställd   

Behov av medicinteknisk utrustning/utbildning vid hemkomst   

Transport (bilaga 6) Ja Ej aktuellt 

Trappor in till boendet (ev. behov av trappträning, trappklättrare)   

Taxi beställd   

Rullstol taxi beställd   

Bårtaxi beställd   

Pengar till taxiresa   

Ambulans beställd   

Närstående hämtar   

Taxikvitto   

Färdtjänst   

Behov av att närstående möter i hemmet   

Behov av att hemtjänsten möter i hemmet   

Behov av att taxichaufför lämnar över till anhörig/personal   

Kläder Ja Ej aktuellt 

Egna kläder   

Hemgångspaket   

Innan patient lämnar avdelning Ja Ej aktuellt 

Viktkontroll   

Plocka bort ID band   

Plocka bort PVK   

Inlåsta värdesaker/läkemedel medsänds vid utskrivning   

Omvårdnad/Palliativ/Stroke pärm medsänds vid utskrivning   

Övrigt Ja Ej aktuellt 

Töm patientpärmen (läggs till sekreterare)   

Töm läkemedelslådan   

Verkställ läkemedelslistan   

Sätt ut åtgärder på arbetslistan (ej dialysens åtgärder)   

Sätt ut åtgärder på IN/UT   

Placera patienten på ut på beläggningslistan   

Koppla ur patienttelefon   
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BILAGA 6 
 

PATIENTTRANSPORT     

 

Lathund framtagen av triaden i Ronneby (2016-03-04) 
Att tänka på vid utskrivning av patient till kommunal hälso- och sjukvård 

 

Frågor från Blekingetrafiken inför beställning av transport: 

 

- Kan patienten åka i vanlig bil? 

 

- Behövs specialtransport? Om ja: sitter patienten i rullstol eller behöver patienten ligga under 

transporten? 

 

- Hur bor patienten? Finns det hiss?  

 

- Om personal eller anhörig tar emot vill vi ha telefonnummer så att vi kan komma i kontakt 

med dem om det inte är på plats vid framkomsten. 

 

- Behöver patienten hjälp ända in i bostaden? 

 

- Om hiss saknas: kan patienten ta sig upp för trapporna själv eller behövs trapptransport 

(bärstol eller trappklättrare) vid framkomsten? 

 

- Om patienten behöver trapptransport: hur ser trappan ut? Hur mycket väger patienten? Har 

patienten egen rullstol? (Så vi vet om vi skall använda bärstol eller trappklättrare.) 

 

- OBS. Blekingetrafiken kan inte utföra uppdrag med bärhjälp vid spiraltrappa eller om 

patienten väger mer än 120 kg. 

 

 

Sjuksköterska i kommunen som skickar in patient till sjukhus ska lämna information i 

vårdrapporten om det är något speciellt att ta hänsyn till i patientens hemmiljö som kan 

påverka valet av hemtransport. 
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BILAGA 7 
 

HJÄLPREDA VID SKRIVANDE AV OMVÅRDNADSEPIKRIS   

  

     - Vårdtid 

     - Bakgrund:    - socialt: hur man bor, hemtjänst, gift 

                           - tidigare sjukhistoria: relevanta sjukdomar 

                     - inläggningsorsak 

                     - diagnos. Vid diagnosen stroke ska det dokumenteras om de fått strokepärm, 

                                   fått muntlig information, att de ingår i Riks-stroke  

- Status:         - kommunikation: talsvårigheter? 

                      - kunskap/utveckling: kognitiv status? 

                      - andning/cirkulation: cirkulatoriskt stabil? TED strumpa? Ödemhandske? 

                      - nutrition: specialkost? Matas? Risk för undernäring? 

                        Åtgärder/rekommendationer?   

                      - Elimination: KAD? Storlek? När den sattes samt orsak till detta. Finns någon 

                        avvecklingsplan? Blöja? När sköttes magen sist? 

- Aktivitet. Svaghet? Gångförmåga? Hjälpmedel? ADL? Hjälp? Specifika 

                              träningar? Fallrisk? Åtgärder angående detta.  

- Hud/vävnad: Sår? Omläggningar? Suturtagning? Utslag? När duschade 

  patienten? Ökad risk för trycksår? Åtgärder angående detta? 

- Smärta: Var? Analgetika? Andra åtgärder? 

- Sammansatt status: Utskrivs till vad? 

 

  - Uppföljning:    - specifik omvårdnadsuppföljning ex: logoped? Specialistrehab? DAT? DSG? 

                               Blodprovstagning? Skickat med remiss hem? 

                               Suturtagning/omläggning? Remiss med hem? 

                               Riskbedömning? Behov av uppföljning? 

 

Detta är bara en vägledning/hjälpreda för de som tycker det är svårt att få med allt. 
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BILAGA 8 
 

UTSKRIVNINGSMEDDEALNDE TILL PATIENTER FRÅN 
SLUTENVÅRDEN  

Ansvar 

 Verksamhetschefen ansvarar för att denna riktlinje följs på vårdenheten. 

 Ansvarig läkare under vårdtillfället är ansvarig för genomförandet. 

 
Allmänt  
Utskrivning från slutenvården innebär att patienten får en utskrivningsinformation/patientepikris inkl. 
läkemedelslista och ett utskrivningssamtal som inkluderar aktuell läkemedelsbehandling. 
 
Utskrivningsinformation/patientepikris 

 Utskrivningsinformationen ska skickas med patienten senast samma dag som patienten går 

hem. Utskrivningsinformationen dokumenteras som brev, enligt aktuell brevmall i 

anteckningstypen Utskrivningsmeddelande.  

 Vid frånvaro av administrativt stöd (helger och kvällar) skrivs en korrekt läkemedelslista ÖV 

(Öppen vård) ut från Systeam Cross, eller korrigerad och utskriven läkemedelslista från e-dos 

(Pascal). Utskrivningsinformationen skickas snarast (Prio 2 på diktatet) till patient i efterhand 

när administrativt stöd finns.   
 

Utskrivningsinformationen/patientepikrisen ska innehålla följande: 

 Kort allmän information om vårdtiden och varför man varit inlagd. 

 Läkemedelsberättelse, se nedan 

 Uppföljning, ska innehålla:  

o När eventuell uppföljning ska ske,  

o Vilken vårdenhet som ansvarar för att denna uppföljning kommer till stånd. Om ingen 

uppföljning planeras ska detta framgå i informationen.  
 
OBS! Om patienten inte själv bedöms kunna ta kontakt för uppföljning med nästa vårdenhet 
eller ni vill poängtera något särskilt viktigt, ska remiss skickas till berörd enhet. Det räcker 
således inte med en begäran i slutanteckningen/epikrisen. 
 
När uppföljning anses behöva ske inom fjorton dagar och hos annan vårdenhet, förutom att 
remiss skrivs, även direktkontakt tas med den enhet som ska ansvara för uppföljningen. 
 
Om patient bedöms kunna boka uppföljning själv ska det stå tydligt att det förväntas av 
patienten och inom vilken tidsram. 
 

 En läkemedelslista utskriven från journalen eller ordinationshandling från Pascal ska bifogas 

utskrivningsinformationen. 
 
Definition läkemedelsberättelse (enligt SOSFS 2012:9) 
Läkemedelsberättelse ska användas för att kommunicera läkemedelsförändringar under eller i 
samband med en vårdkontakt.  
 

Av läkemedelsberättelsen ska det framgå: 
1. vilka ordinationer som har ändrats vid vårdkontakten, dosjusteringar, in- och utsättningar 
2. orsakerna till de vidtagna åtgärderna. 
3. målen för läkemedelsbehandlingen som ändrats 

 
Ska den lämnas till patienten, skrivs den i punktform för att underlätta förståelsen för mottagaren.  
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UTSKRIVNINGSMEDDELANDE 

 
Du har vårdats på X kliniken, avdelning XX, mellan det datum och datum månad år,  
p g a …….. Dokumentera kort information om utredning, diagnos och behandling vid detta 
vårdtillfälle. Obs! läkemedelsförändringar behöver ej finnas med här utan i 
läkemedelberättelse  
 
Läkemedelsberättelse för vårdtillfället: Ska dokumenteras  
 
Uppföljning: (vad, när, av vem och var) Ska dokumenteras.  
OBS! Då patienten bedöms att inte själv kunna ta kontakt för uppföljning med nästa 
vårdenhet eller ni vill poängtera något särskilt viktigt, ska särskild remiss skickas till berörd 
enhet. Det räcker således inte med en begäran i slutanteckningen/epikrisen. När uppföljning 

anses behöva ske inom fjorton dagar och hos annan vårdenhet inom landstinget ska, förutom 
att remiss skrivs, även direktkontakt tas med den enhet som ska ansvara för uppföljningen. 

Om patient bedöms kunna boka uppföljning själv ska det stå tydligt att det förväntas av 
patienten och inom vilken tidsram. Om ingen uppföljning planeras ska detta framgå i 
informationen.  
 
 
 
Har du frågor rörande detta vårdtillfälle var god kontakta ………. (Standardtext kan 
utformas av varje avd/klinik) 
 
Aktuell läkemedelslista har bifogats.  
 
Ansvarig läkare för vårdtillfället: Dokumenteras 
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BILAGA 9 
 

FLÖDESSCHEMA REHABILITERINGSINSATSER I BLEKINGE 

 


