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Inledning
Utgångspunkt för dessa riktlinjer är den länsgemensamma överenskommelsen mellan Region
Sörmland (hädanefter Regionen) och kommunerna i Sörmland. Denna överenskommelse med
riktlinjer ersätter tidigare regelverk gällande vårdplanering och betalningsansvar. Begreppet
vårdplanering som använts tidigare ersätts med samordnad individuell planering (SIP)
Riktlinjerna avser att förebygga behov av sluten vård och stödja en trygg och effektiv hemgång för
patienter som vid utskrivning från den slutna vården bedöms ha behov av:
•
•
•
•

kommunens socialtjänst
kommunens hälso- och sjukvård
regionens primärvård i egen eller privat drift
regionens öppna psykiatriska vård (ej rättspsykiatrisk vård) eller annan öppenvård

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen
ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset.
Gemensam värdegrund i arbetet
•
•
•
•
•
•
•

Vi utgår alltid från Personcentrerad vård som innebär att respektera och bekräfta personens
bekräftelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta från denna tolkning för att främja
hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna person.
Vi bemöter patienten, deras närstående och varandra med respekt och med ett generöst och
prestigelöst förhållningssätt.
Vi skapar förutsättningar till delaktighet för patienter, närstående och samarbetsparter Vilket
innebär att utgångspunkten är ”vad är viktigt för patienten”.
Vi ser till att patienten och dennes närstående är välinformerade.
Vi samarbetar så att patienten får en trygg och smidig utskrivning.
Vi tar personligt ansvar både för vår del och för helheten så att patienten får vård och omsorg utan
avbrott i ansvarskedjan.
Vi underlättar för mottagaren genom att i god tid överlämna information. Vi ställer klargörande
frågor och efterfrågar den information man saknar. ”Rätt från mig blir lätt för dig” och tvärtom.

En trygg och säker utskrivning från sluten vård ska bygga på delaktighet och samtycke från patienten.
Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt vilken enhet som är ansvarig för respektive insats
ska klargöras inför utskrivning. Personalen ska särskilt beakta närstående delaktighet, utifrån samtycke
från patienten.
Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst ska överföras mellan berörda
enheter inom den slutna vården och den öppna vården samt socialtjänsten. Förutsättning är att det inte
finns hinder för detta enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Patientsäkerhetslagen
(2010:659) och Socialstyrelsens föreskrift 2009:6 Om Bedömningen om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård. Se ”Avtal om övertagande av hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
mellan landstinget och kommunerna i Sörmland”.
Den slutna vården har det övergripande ansvaret under slutenvårdsperioden. Vårdcentralen har vidare
planeringsansvar och även för de patienter som vanligen har sin läkarkontakt med privatpraktiserande
läkare utanför vårdcentral. Vid utskrivning från psykiatrin har psykiatrisk öppenvård
planeringsansvaret. Vårdcentralen ska informera om pågående insatser. Om korttidsboende beviljas
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har kommunen tillsammans med ansvarig läkare huvudansvaret för den fortsatta planeringen (SIP)
inför avslutning av insatsen.
Utskrivningen ska göras effektivt och med bibehållen patientsäkerhet. För att underlätta bedömningen
av hur utskrivningen ska göras beskrivs processen i tre olika steg beroende på komplexitet, grön, gul
och röd utskrivningsprocess. Informationsöverföringen sker i Prator. Se ”Rutin för att hantera
informationsflöde i Prator samt ”Rutin för fristående meddelanden i Prator”. Legitimerad personal
har även tillgång till information via NPÖ
Utökad samlad information finns på samverkan.regionsormland.se

Processerna
Oavsett val av process ska patientens behov alltid beaktas.

Proaktiv process i hemmet
Proaktivt arbetssätt innebär att aktivt förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa
samt identifiera risker hos individen.

Akuten processen
Patienter som inte kräver inskrivning i sluten vård men som bedöms ha behov av hälso- och sjukvård
och/eller vård- och omsorgsinsatser från kommunen och/eller regionens öppna vård.

Grön process
Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser
som före sjukhusvistelsen.
Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller
nästkommande dag.
Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser tex larm, och som inte
behöver startas upp samma dag som hemgång.
Om patienten bedöms kunna planeras ut enligt grön process ska patienten vanligtvis gå hem samma
dag som den är utskrivningsklar

Gul process
Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser som ska startas upp samma dag som hemgång.
Om patienten bedöms kunna planeras ut enligt gul process ska patienten vanligtvis gå hem samma dag
som den är utskrivningsklar

Röd process
Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser med stor komplexitet eller behov av mycket
omfattande insatser
Om patienten bedöms kunna planeras ut enligt röd process ska patienten vanligtvis kunna gå hem
tidigast dagen efter att SIP upprättas.
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Aktuella begrepp
Personcentrerad vård
Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera
och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer
jämlik och kostnadseffektiv
Samordnad individuell plan (SIP) - vård- och omsorgsplan som beskriver en persons insatser från
både hälso- och sjukvård och socialtjänst. SIP avser att skapa en helhetsbild över insatser och
ansvarsfördelning. Huvudmännen har ansvar för att kalla till och delta i SIP enligt gällande
lagstiftning.
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) / Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) För patienter som
ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård måste en samordnad individuell vårdplan enligt Lag
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och som avses i 7 a § (2017: 369) upprättas innan patienten
lämnar sjukhuset.
Samtycke innebär att patienten godkänner ömsesidig informationsöverföring mellan vårdgivare. Om
patienten inte lämnar sitt samtycke kan endast inskrivningsmeddelande skickas. I de fall där patienten
inte är kapabel att fatta adekvata beslut kan menprövning bli aktuellt. Samtycke krävs inte när
patienter vårdas enligt LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård)
SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) - fastställd struktur för kommunikationen och
informationsöverföring. Vid överrapportering enligt SBAR är det betydelsefullt att informationen ger
mottagaren en tydlig beskrivning av patientens behov.
Utskrivningsklar betyder att den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver
vård vid en enhet inom den slutna vården. Förutsättningen för utskrivningsklar är att samtliga kriterier
för hemgångsklar är uppfyllda
Hemgångsklar
En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda

•
•
•
•

behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.
patienten har fått skriftlig information inför hemgång.
fast vårdkontakt har utsetts i den regionfinansierade öppna vården.
nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts
till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande. nödvändiga hjälpmedel och
medicinteknisk utrustning från Regionen är tillgängliga för patienten utifrån dennes behov”
(enligt länsgemensam överenskommelse).

Med nödvändiga hjälpmedel menas att patienten har fått hjälpmedel och medicinsk-teknisk utrustning
för att klara förflyttning, toalettbesök, trycksårsprofylax och nutrition tre vardagar samt
mellanliggande helgdagar, samt inkontinenshjälpmedel för fem vardagar (enligt checklista
hemgångsklar i regionens journal). Gällande sondnäring Hänvisas till Rutin med bilagor för
nutritionsbehandling - enteral nutrition via sond eller gastrostomi
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Fast vårdkontakt
Fast vårdkontakt utses inom Regionens öppenvård. Namn, funktion och telefonnummer ska anges.
Kommunklar
Meddelande som kommunen ska skicka för att informera slutenvård och öppenvård när kommunens
åtagande tidigast kan verkställas.
Nödvändig information vid hemgång
I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande vara färdigt: remiss till öppenvård,
medicinsk epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse, aktuell
läkemedelslista, från Regionens journal. För dospatienter gäller uppdaterad Förteckning recept
alternativ Läkemedelslista Dos från Pascal, se rutin Säker läkemedelshantering vid in-och utskrivning
Förutom detta ska även sjukintyg, egenvårdsbeslut, recept/dosrecept, uppdrag till hemsjukvården (med
hemsjukvård avses vård i ordinärt boende, SÄBO korttidsboende), omvårdnadsepikris,
utskrivningsrapport i Prator göras klart.
Patient och närstående ska ha fått information om fast vårdkontakt och fortsatt planering.
Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via telefon.
Läkemedel vid hemgång
Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse är en sammanfattning av de förändringar (in-/och
utsättning, dosändring) som har gjorts under vårdtillfället. Ges till patienten vid hemgång tillsammans
med aktuell läkemedelslista från regionens journal. För dospatienter gäller uppdaterad
ordinationshandling från Pascal, se lathund ”Dospatient i slutenvård” från läkemedelskommittén. För
övriga patienter följ se rutin Säker läkemedelshantering vid in-och utskrivning.
Ansvarsövertagande
Benämns numera som Överlämnat hälso-och sjukvårdsansvar för läkemedelshantering.
Kommunal hälso-och sjukvård
Vård på primärvårdsnivå som utförs av legitimerad personal i kommunen eller i denne ställe delegerad
hälso-och sjukvårdspersonal. Läkaransvaret ligger kvar i Regionen. Uppdrag förbereds och utförs
enligt Avtal om övertagande av hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och
kommunerna i Södermanlands län.
Regionens öppenvård
Avser Vårdcentraler, både offentliga och privata samt specialistmottagningar i Regionen.
Kommunens Socialtjänst
Kommunens Socialtjänst avser i detta sammanhang alla verksamheter i länets nio kommuner som
bedriver verksamhet enligt Sol, Socialtjänstlagen samt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade.
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Proaktiv process i hemmet
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Proaktivtarbetssättinnebäratt aktivt förutseframtida situationermedfokus på att förebyggaohälsasamtidentifiera
risker hosindividen. Genomatt arbetaproaktivt strävaraktörernaefter att vård och omsorgi förstahanderbjudsoch
utformasså att onödigasjukhusvistelserundviks.Man stärkerockså individenssjälvständighetoch förmågaatt själv
ta kontroll över sin hälsa.Individen skavara delaktigi planeringen
Vård- och omsorgsinsatserna
från kommunenoch regionenska utformaspersoncenterat
och samordnaspå ett
trygghetsskapande
sätt.
Närståendeär ofta en viktig resurs och, medindividenssamtycke,ska ävendessaerbjudasdelaktigheti utformning
och samordningav vård- och omsorgsinsatser
i hemmet.
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Kontaktuppgifter
Personmedinsatserfrån hälso- och sjukvårdoch/ellerkommunalomsorg/hemtjänst/boendestöd
ska ha ett dokument
medinformation om vem som ansvararför respektiveåtgärdoch hur mankommeri kontaktmeddenne.
Påtalabehovav ett
dokumentmed
kontaktuppgifter.Lämna
kontaktuppgifter

Upprättaoch överlämna
dokumentmed
kontaktuppgiftertill individ
som inte har hemsjukvård.

Upprättaoch överlämna
dokumentmed
kontaktuppgiftertill
individ som har
hemsjukvård.

Upprättaoch överlämna
dokumentmed
kontaktuppgifter.

Samordnad Individuell Plan (SIP)
När behovav samordningidentifierasav någonpart ska övriga parterkallas.För att förebyggabehovav inläggning
skaSIP upprättasoch uppdateras.
Initiera och medverkatill
SIP.

Initiera, kalla och medverka Initiera, kalla och
vid SIP.
medverkavid SIP.

Initiera, kalla och medverka
vid SIP.

SKILS – Sörmlands kommuner i regionsamverkan
Vid förändrathälsotillståndskabedömninggörasenligt SKILS
EfterfrågaSKILS
bedömningnär patienten
kommertill akuten.

Läkarkontaktför hälso-och
sjukvårdspersonal
inom 20
min.

Standardiserad
bedömningenligt SKILS.
Överrapporteringenligt
SBAR.

Kontaktasjuksköterskai
kommunför bedömningav
patientinskriveni
hemsjukvården.
Kontaktasjuksköterskapå VC
för patientej inskriveni
hemsjukvård.
När vårdcentralenär stängd
tas kontaktmed1177

Stöd till anhöriga
Uppmärksamma,
Uppmärksamma,
informera, Uppmärksamma,
Uppmärksamma,
informera,
informera,göradelaktiga göradelaktigaoch förmedla informera,göradelaktiga göradelaktigaoch förmedla
och förmedlakontakt
kontakt
och förmedlakontakt
kontakt
Besök i hemmet
Mobila team
EnstakauppdragSSIH

Hembesökläkare
Hembesökparamedicin

Hembesök

Hembesök
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Utse ansvariga kontakter
Fast vårdkontakt.

Fast vårdkontakt.

Omvårdsansvarig
sjuksköterska.

Ansvarig biståndshandläggare
samt kontaktperson i
hemtjänst.

Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Enligt
Läkemedelskommitténs
Läkemedelshantering i
Sörmland

Enligt
Läkemedelskommitténs
Läkemedelshantering i
Sörmland

Enligt Läkemedelskommitténs
Läkemedelshantering i
Sörmland

Läkemedelsgenomgång.

Medverka vid
läkemedelsgenomgång

Läkemedelshantering
Läkemedel se rutin
Hemgångsdos -medskick
av läkemedel till och från
sjukhus.
Läkemedelsgenomgång

Standardiserade vårdplaner
Arbeta enligt
standardiserade
vårdplaner/vårdprogram
/riktlinjer.

Arbeta enligt
standardiserade
vårdplaner/vårdprogram
/riktlinjer.

Arbeta enligt
standardiserade
vårdplaner/vårdprogram
/riktlinjer.
Arbetsterapeut
/fysioterapeut bedömer
och lämnar underlag inför
biståndsbedömning.

Riskbedömning gällande fall, nutrition, hud
Riskbedömning med
registrering i adekvata
kvalitetsregister
Initiera vidare kontakt om
åtgärder behövs

Riskbedömning med
registrering i
kvalitetsregister
Initiera vidare kontakt om
åtgärder behövs

Riskbedömning med
registrering i kvalitetsregister
Motivera individen till kontakt
för kostråd, fallprevention
Biståndshandläggare tar efter
samtycke kontakt med
samordningssköterskan vid
behov.

Metodstöd SBAR vid
kommunikation.

Metodstöd SBAR vid
kommunikation.

Metodstöd SBAR vid
kommunikation.

Övrigt

Metodstöd SBAR vid
kommunikation.

9

Närvård i Sörmland
Kommuner – Region i samverkan

Akuten processen
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Målgrupp
• Patientersominte kräver inskrivning i slutenvård mensom bedömsha behovav hälso- och sjukvårdoch/ellervård- och
omsorgsinsatserfrån kommunenoch/ellerregionensöppnavård.

Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Informeravia Pratorom
aktuellainsatseri samband
medöverrapporteringtill
akutenefter samtycke.

Informeravia Pratorom
aktuellainsatseri samband
medöverrapporte
ring till
akutenefter samtycke.Skriv
och bifoga aktuell
vårdrapport i Prator

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Inhämtasamtyckeför
samordningmellan
kommunenoch
landstinget.
Inhämtainformationvid
behovfrån
kommun/vårdcentral
enligt aktuella
telefonlistor.
Skickainitiativ till SIP
via Prator.Beskriv status
och behovav fortsatta
vård- och omsorgsinsatser
inklusive behovav
kontaktmed
biståndshandläggare
enligt SBAR i Prator.
Ge uppdragtill
kommunensutförareav
kommunalhälso- och
sjukvård.Säkerställatt
uppdragetär bekräftatav
mottagareninnan
individen lämnar
akutmottagningen

Informeravia Pratorom
aktuellainsatseri samband
medöverrapporteringtil l
akutenefter samtycke

Utföra enstakauppdrag
sammadag.

Läkemedelse rutin
Hemgångsdos
-medskick
av läkemedeltill och från
sjukhus.
Säkerställatt
informationengällande
läkemedelshanteringen
är
bekräftatav mottagaren
innanindividen lämnar
akutmottagningen
Hjälpmedeloch
medicintekniskutrustning
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som krävs för att patienten
ska klara de
första tre vardagarna i
hemmet avseende
förflyttning, toalettbesök
och nutrition finns
tillgängliga för patienten.

Informera om patientens
telefonnummer i Prator

Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Ringa upp patienten i
hemmet inom 72 h

Fortsätta med tidigare
insatser. Kunna utöka
tillfälligt till dess
biståndsbedömning gjorts.

Kalla till SIP i Prator om
behov föreligger. Om
behov av samordning inte
föreligger avsluta SIP
processen. Ansvar för att
vid behov öppna länk som
möjliggör videoanslutning
från övriga parter.

Kontakta patienten för
bedömning av SoLinsatser senast
nästkommande vardag.
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Grön process – inskrivning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Grön Process
Målgrupp
• Patientsom är kändi kommunenoch somskrivs ut från sjukhusetmedsammaeller likartadeinsatsersom före
sjukhusvistelsen.
• Patientsom inte är kändi kommunen,och som är i behovav enklaremedicinskaåtgärdersammaeller nästkommande
dag.
• Patientsom inte är kändi kommunenoch som har mindrenytillkomna insatsert ex larm, och som inte behöverstartasupp
sammadagsom hemgång.

Patienten skrivs in på slutenvårdsavdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Skicka
inskrivningsmeddelande
i
Pratorinom 24 timmar
för patientermed
pågåendeinsatserfrån
hemtjänstenoch /eller
hemsjukvård.

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag(vardagar)och
angefast vårdkontakt.

Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.

Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.
Individuellt anpassade
hjälpmedel(exempelvis
komfortrullstol) bör följa
patiententill sjukhuset.

Inskrivningsmeddelandet
skainnehållauppgift om
beräknadutskrivningsdag
samtefter samtyckeäven
preliminärdiagnos.Om
utskrivningsklardatum
ändrasskakommunoch
öppenvårdmeddelas.

Informerasjukhusetom
aktuellainsatser

Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Om det senareunder
vårdförloppetbedömsatt
patientenbehöver
insatserskickas
inskrivningsmeddelande
omgåendeefter denna
bedömning.
Ange patientens
telefonnummeri Prator

12

Närvård i Sörmland
Kommuner – Region i samverkan

Grön process - vårdtid
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patient vårdas på slutenvårdsavdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag(vardagar)och
angefast vårdkontakt.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Beskriva status och
behovav fortsattavårdoch omsorgsinsatseri
Prator. Ange ”Grön
Process”skyndsamt.
Om det senareunder
vårdförloppetbedömsatt
patientenbehöverinsatser
skickas
inskrivningsmeddelande
omgåendeefter denna
bedömning.

Grön process - utskrivningsklar
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten är utskrivningsklar
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Ge uppdragtill
kommunenshälso- och
sjukvård.
Skickaremisstill
regionensöppenvård
vid behovav fortsatta
hälso-och
sjukvårdsinsatser.
I de
fall patientenengår till
korttidsboendeska
remissskickastill den
vårdcentral/motsvarade
somhar läkaransvarför
korttidsboendet.

Bekräftamottagenremiss
inom 24 timmar vardagar.

Meddelanär patientenär
kommunklarsamt
kontaktuppgiftertill
utförarenav insatser
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Skriva
utskrivningsrapporti
Prator.Uppdatera
rapportenvid förändring
Läkemedelse rutin Säker
läkemedelshantering
vid
in-och utskrivning
hjälpmedeloch
medicintekniskutrustning
somkrävs för att patienten
skaklara de
förstatre vardagarnai
hemmetavseende
förflyttning, toalettbesök
och nutrition finns
tillgängliga för patienten.
Säkerställ att patienten är
hemgångsklar(seaktuella
begrepp)

Grön process – hemgång
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten lämnar sjukhuset
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Skickauppdaterad
Övertamedicinsktansvar.
utskrivningsrapporti Prator
meduppgift om när
patientenlämnarsjukhuset
och redogörelseför
patientensbehovav fortsatt
vård och omsorg.Ta kontakt
medhemtjänstenför
överenskommelse
om
lämplig tid för hemgång,
beställlämplig transportoch
beaktahjälpmedel.
Säkerställatt uppdragettill
hemsjukvård(UHS) är
bekräftatav mottagaren
Lämnaut i nformationtill
patienten. Säkerställatt
Kontaktuppgiftertill
patientenutanpågående

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård
Skriva in patienteni
hemsjukvårdalternativt
utföra enstakahembesök
sammadagsom patienten
kommerhem.

Ansvar för kommunens
socialtjänst
Återinsättatidigareinsatser
snarastdock senastinom 24
timmar.
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kommunalainsatser
överförstill kommunen.
Avbryt egetdeltagandei SIP
samtöverför
samordningsansvaret
till
utseddperson.

Grön process - uppföljning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Uppföljning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Ringaupp patienteni
hemmetinom 24 timmar
för intervju enligt
webbkollen.

Ringaupp patienteni
hemmetinom 7 dygn
trygghetsskapande
samtal
enligt webbkollen.

Följa upp hälso- och
sjukvårdsinsatser.

Kontaktapatientenför
bedömningav SoL-insatser
inom 72 timmar eller
nästkommande
vardagefter
hemkomst.

Kalla till SIP i Prator om Kalla till SIP i Pratorom
behovav samordning
behovav samordning
uppmärksammas
Om någon uppmärksammas.
part avseratt delta via
videolänkskadettavara
möjligt. Öppenvården
ansvararför att öppnalänk
som möjliggör anslutning
från övriga parter.

Kalla till SIP i Pratorom
behovav samordning
uppmärksammas.
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Gul process -inskrivning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Gul Process
Målgrupp
•
•
•

Patientsomär känd i kommunenoch som skrivs ut från sjukhusetmedutökadeinsatseri förhållandetill innan
sjukhusvistelsen(SoL och HSL) som skastartasupp sammadag somhemgång.
Patientsom inte är känd i kommunenoch som får insatsersombehöverstartasupp sammadagsom hemgång.
Patientermedflera besökpå akuteneller vårdtillfällen inom slutenvårdundersenastetremånadersperioden
skaplaneras
oavsettvilka behovav vård- och omsorgsinsatse
r som behövsefter sjukhusvistelsen.
Det innebäratt
inskrivningsmeddelande
skickasi Prator,efter samtyckefrån individen, till denöppnavårdenför samordningav
insatsernasåatt individen inte i onödanskabehövauppsökasjukhusför att vårdenoch omsorgenskaupplevastrygg.

Patienten skrivs in på slutenvårdsavdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Skicka
inskrivningsmeddelande
i
Pratorinom 24 timmar för
patientermedpågående
insatserfrån hemtjänsten
och /eller hemsjukvård.

Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag (vardagar)och
angefast vårdkontakt.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Inskrivningsmeddelandet
skainnehållauppgift om
beräknadutskrivningsdag
samtefter samtyckeäven
preliminär diagnos.Om
utskrivningsklardatum
ändrasska kommunoch
öppenvårdmeddelas.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård
Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Ansvar för kommunens
socialtjänst
Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.
Individuellt anpassade
hjälpmedel(exempelvis
komfortrullstol) bör följa
patiententill sjukhuset

Informeraom patientens
telefonnummeri Prator
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Gul process - vårdtid
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patient vårdas på avdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Om det senareunder
vårdförloppetbedömsatt
patientenbehöverinsatser
skickas
inskrivningsmeddelande
omgåendeefter denna
bedömning

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag (vardagar)och
angefast vårdkontakt.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Beskrivastatusoch behov Skriva in adekvat
av fortsattavård- och
informationi SBAR i
omsorgsinsatser
i
Prator.
utskrivningsrapport
Prator.

Fylla på medadekvat
informationi SBAR i
Prator.

Fylla på medadekvat
informationi SBAR i Prator.

Planerainför utskrivning. Planerainför mottagandeav
medicinsktansvaroch
samarbetemedkommunens
socialtjänstoch/eller
hemsjukvård.

Planerainför mottagandei
Planerainför mottagandei
hemmetoch samarbetemed hemmet.
läkarei
landstingsfinansierad
öppenvård.

Skickainitiativ till
SIP via Prator.Ange
”Gul Process”
skyndsamt.

Lämnautförarens
kontaktuppgiftertill
sjukhuset
Skrymmandenödvändiga
hjälpmedelska beställas
så de är hemmanär
patientenkommerhem.
Ge uppdragtill
kommunenshälso- och
sjukvård.Uppdrag
förberedsoch utförs enligt
Avtal om övertagandeav
hälso-och

Bekräftauppdraget.
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sjukvårdsinsatser
i
ordinärt boendemellan
landstingetoch
kommunernai
Södermanlands
län.

Gul process -utskrivningsklar
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten är utskrivningsklar
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Skickaremisstill
regionensöppenvårdvid
behovav fortsattahälsooch sjukvårdsinsatser.
I de
fall patientenengår till
korttidsboendeskaremiss
skickas
till denvårdcentral/
motsvaradesomhar
läkaransvarför.
korttidsboendet

Bekräftamottagenremiss
inom 24 timmar vardagar.

Skriva utskrivningsrapport
i Prator.Uppdatera
rapportenvid förändring

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst
Meddelanär patientenär
kommunklarsamt
kontaktuppgiftertill
utföraren

Bekräftar och kontaktar vid
behovpatienten.

Läkemedelserutin Säker
läkemedelshantering
vid inoch utskrivning
hjälpmedeloch
medicintekniskutrustning
som krävsför att patienten
skaklara de förstatre
vardagarnai hemmet
avseendeförflyttning,
toalettbesökoch nutrition
finns tillgängliga för
patienten.
Säkerställatt patientenär
hemgångsklar(seaktuella
begrepp)

18

Närvård i Sörmland
Kommuner – Region i samverkan

Gul process – hemgång
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten lämnar sjukhuset
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Skicka
Övertamedicinsktansvar.
utskrivningsrapporten
i
Pratormeduppgift om
när patientenlämnar
sjukhusetoch om behov
av fortsattvård och
omsorg.Ta kontaktmed
hemtjänsten/utföraren
dageninnanför
överenskommelse
om
lämplig tid för hemgång,
beställlämplig transport
och beaktahjälpmedel
Kvällar och helgerska
sjukhusetmeddela
kommunen
nytillkommen
informationvia telefon.
Avbryt egetdeltagandei
SIP samtöverför
samordningsansvaret
till
utseddperson.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Utföra hälso- och
sjukvårdsinsatser
enligt
behov.

Påbörjainsatsernasamma
dag.
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Gul process - uppföljning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Uppföljning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för landstingets
öppenvård
Ringaupp patienteni
Ringaupp patienteni
hemmetinom 24 timmar hemmetinom 7 dygn
för ett trygghetsskapande trygghetsskapande
samtal
samtal(webbkollen).
enligt webbkollen.
Om patientenhar behovav
samordningkallar
öppenvårdentill SIP i
Pratorinom tre dagarfrån
det att patientenär
utskrivningsklar. Dettakan
görasinnanremisskommit.
Medverkasamt
dokumenteravid
SIP. Om behovav
samordninginte föreligger
avslutasSIP processen.
Följ Rutin för att
hanterainformationsflöde
i Prator. Öppenvården
ansvararför att öppna
videolänksommöjliggör
anslutningfrån övriga
parter.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård
Följa upp hälso- och
sjukvårdsinsatser.

Ansvar för kommunens
socialtjänst
Ringaupp (tex webbkollen).
patienten vid ordinarie
uppföljningstillfälle
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Röd process -inskrivning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Röd ProcessMålgrupp
• Patient,oberoendeav boendeformmednytillkomna storahälso- och sjukvårdsoch/elleromsorgsbehov
• Patientmedinsatsersom behöverriskbedömastex. PEG
• Där mottagandepersonalbehöverutbildning
• Stor tidsåtgång– omfattandevårdbehov– massivainsatser – mångaprofessioner
• Omfattandehjälpmedelsbehov,
störrebostadsanpassning
• Kraftigt nedsattkognitiv förmåga(fara för livet)

Patienten skrivs in på slutenvårdsavdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård
Skicka
Bekräfta
inskrivningsmeddelande
i inskrivningsmedelandet
Pratorinom 24 timmar för sammadag (vardagar)och
patientermedpågående angefast vårdkontakt.
insatserfrån hemtjänsten Informerasjukhusetom
och /eller hemsjukvård
aktuellainsatser.
Inskrivningsmeddelandet
skainnehållauppgift om
beräknadutskrivningsdag
samtefter samtyckeäven
preliminär diagnos.
Om
utskrivningsklardatum
ändrasska kommunoch
öppenvårdenmeddelas.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård
Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Ansvar för kommunens
socialtjänst
Bekräfta
inskrivningsmedelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.
Individuellt anpassade
hjälpmedel(exempelvis
komfortrullstol) bör följa
patiententill sjukhuset.
Läkemedelse rutin Säker
läkemedelshantering
vid inoch utskrivning

Informeraom patientens
telefonnummeri Prator
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Röd process -vårdtid

Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patient vårdas på avdelning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Om det senareunder
vårdförloppetbedömsatt
patientenbehöverinsatser
skickas
inskrivningsmeddelande
omgåendeefter denna
bedömning

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag(vardagar)och
angefast vårdkontakt.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Bekräfta
inskrivningsmeddelandet
sammadag.
Informerasjukhusetom
aktuellainsatser.

Skickainitiativ till SIP via
Prator.Statusoch behovav
fortsattavård- och
omsorgsinsatser
beskrivs
enligt SBAR i Prator.”Röd
process”skyndsamt.

Fylla på medadekvat
informationi SBAR.

Fylla på medadekvat
informationi SBAR

Fylla på medadekvat
informationi SBAR.

Delta vid utbildning.

Delta vid utbildning.

Förberedoch medverka
vid SIP

Förberedoch medverkavid
SIP

Vid behov erbjuda
kommunenspersonal
utbildning.
Förberedaoch kalla till SIP
som görspå sjukhusinnan
patientenblir UK.
Medverkasamt
dokumenteravid
SIP.

Förberedaoch medverka
vid SIP.
Tid för uppföljning och
samordningsansvarig
för
SIP skabestämmasinnan
utskrivning.

Lämnautförarens
kontaktuppgiftertill
sjukhuset
Skrymmandenödvändiga
hjälpmedelska beställasså
de är hemmanär patienten
kommerhem.
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Röd process - utskrivningsklar
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten är utskrivningsklar
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Ge uppdragtill
kommunenshälso- och
sjukvård.Uppdrag
förberedsoch utförs enligt
Avtal om övertagandeav
hälso-och
sjukvårdsinsatser
i
ordinärt boendemellan
landstingetoch
kommunernai
Södermanlands
län.
Skickaremisstill
regionensöppenvårdvid
behovav fortsattahälsooch sjukvårdsinsatser.
I
de fall patientenengår
till korttidsboendeska
remissskickastill den
vårdcentral/motsvarande
somhar läkaransvarför
korttidsboendet.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Återkoppla och bekräfta
uppdraget.

Bekräftamottagenremiss
vardagarinom 24 timmar. I
sambandmedhemgångtas
ansvaretöver i enlighet
medremiss.

Meddelanär patientenär
kommunklarsamt
kontaktuppgiftertill
utföraren.

Läkemedelserutin Säker
läkemedelshantering
vid
in-och utskrivning
hjälpmedeloch
medicintekniskutrustning
som krävsför att patienten
skaklara de
förstatre vardagarnai
hemmetavseende
förflyttning, toalettbesök
och nutrition finns
tillgängliga för patienten.
Säkerställatt patientenär
hemgångsklar(seaktuella
begrepp)
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Röd process - hemgång
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Patienten lämnar sjukhuset
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för regionens
öppenvård

Skickauppdaterad
Övertamedicinsktansvar
utskrivningsrapporti
enligt SIP och efter
Pratormeduppgift om
mottagenremiss.
när patientenlämnar
sjukhusetoch redogörelse
för patientensbehovav
fortsatt vård och omsorg.
Ta kontaktmed
hemtjänstenför
överenskommelse
om
lämplig tid för hemgång,
beställlämplig transport
och beaktahjälpmedel
Kvällar och helgerska
sjukhusetmeddela
kommunennytillkommen
informationvia telefon.
Avbryt egetdeltagandei
SIP samtöverför
samordningsansvaret
till
utseddperson.

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Utföra hälso- och
sjukvårdsinsatser
enligt
behov.

Påbörjainsatsersammadag.
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Röd process – uppföljning
Proaktiv
processi
hemmet

Akuten

Inskrivning

Vårdtid

Utskrivningsklar

Hemgång

Uppföljning

Uppföljning
Ansvar för sjukhuset

Ansvar för landstingets
öppenvård

Ansvar för kommunens
hälso- och sjukvård

Ansvar för kommunens
socialtjänst

Ringaupp patienteni
hemmetinom 24 timmar
för ett trygghetsskapande
samtal(webbkollen).

Ringaupp patienteni
hemmetinom 7 dygn
trygghetsskapande
samtal
enligt webbkollen.
Uppföljning av SIP gjord
på sjukhuset.

Följa upp hälso- och
sjukvårdsinsatse
r
Uppföljning av SIP gjord
på sjukhuset.

Ringaupp patientenvid
ordinarie
uppföljningstillfälle (till
exempelwebbkollen).
Uppföljning av SIP gjord på
sjukhuset.
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