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Utskrivningsprocess kliniken för Psykiatri barn och unga vuxna  
ViSam- modellen och Lifecare SP som informationsverktyg ska användas vid utskrivning i samverkan mellan slutenvården/öppenvården och 

kommunen när det gäller barn och unga med behov av vård- och omsorgsinsatser enligt SoL och LSS från kommunen. Varje kommun ansvarar 

för att ha tydliga kontaktvägar och utsedda kontaktpersoner för patienter som kommer från barnklinikerna. Barn och unga som vårdas på sjukhus 

har i de flesta fall ett omfattande behov. För att vården och omsorgen efter utskrivning ska bli trygg och säker för barn och vårdnadshavare 

behöver planering oftast göras utifrån ett rött spår med SIP på sjukhus. I de fall behovet ej är omfattande kan andra spårfärger tillämpas. 
 

 
 

Gult spår Grönt spår Blått spår 

Rött spår 
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Uppföljning 

                    

 

 

Patient/ 
Närstående 

 

 
 
 
 
 

Kommun

 

  
 
 
  utskrivnings- 

Öppenvård

 

 
 
 
 

Slutenvård 

 

 
 
 
 
 
 

Kommunens kontaktperson får konsulterande 

telefonsamtal från psykiatriskakliniken för att 

rådgöra om tex ansökan som behöver skickas 

till socialtjänsten under vårdtiden eller behov 

av planeringsmöte innan SIP 

Kommunens biståndsenhet tar 

emot Inskrivningsmeddelandet 

och skickar vidare till enheten för 

kommunens kontaktpersons  

Blir inskriven på sjukhus  

 

Får bedömning och behandling Barn eller ungdom med 

psykiska symtom/diagnos  

 

Dialog och information ges 

kontinuerligt under hela vård-

processen 

 Psykiatriskakliniken ringer vid behov ett 

konsulterande samtal till kommunens 

utsedda kontaktperson (barnens 

identitet är anonymt) 

Skickar Inskrivningsmeddelandet 

med prel. utskrivningsdatum när 

behov av samordning har 

identifierats  

Fyller i Planeringsunderlaget som skickas till 

enhet som kvitterat Inskrivningsmeddelandet 

Barn och unga 

blir ofta röda 

spår men även 

de andra spår- 

färgerna kan 

bli aktuella 

       

 
 

 

Identifiering 
Bedömning 

Planering Utskrivning 

Kommunens kontaktperson ansvarar för 

att ta del av information i Inskrivnings-

meddelandet och kontakta kliniken för 

mer information. Vid behov skickas 

Inskrivningsmeddelandet vidare till annan 

enhet där ansvarig handläggare för 

ärendet finns, kontaktpersonen ringer 

alltid upp handläggaren. Det är 

handläggande enhet som ska kvittera 

Inskrivningsmeddelandet och ta del av 

samtlig information i Planerings-

underlaget  

Fastvårdkontakt inom psykiatrisk 

öppenvård kvitterar 

inskrivningsmeddelandet 
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Patient/ 
Närstående 

 

 
 
 
 

Kommun

 
 
 
 

 
 
 
 

Öppenvård 

 
 
 

 
 
 
 

Slutenvård 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delta i SIP-möte på sjukhus 

Fastvårdkontakt inom psykiatrisk 

öppenvård skickar Kallelse SIP i Lifecare 

SP. Mötet hålls på sjukhus (Rött spår) 

 

Förbereda och delta i SIP-möte 
Skicka Utskrivningsklar-

meddelandet i Lifecare SP  

Kvittera 

Utskrivningsklar-

meddelandet i 

Lifecare SP 

Bedöma utskrivningsklar 

Säkerställa hemgångsklar 

Delta och beskriva sina 

behov på SIP-möte  

 

Kvittera kallelse SIP i Lifecare  

Klinik/Specialist-

mottagning Kvitterar 

kallelse SIP i Lifecare SP 

 

Vid behov av SIP på sjukhus (Rött spår). Tillfrågas om samtycke till 

SIP och möjlighet att förbereda sig inför SIP-möte på sjukhus med 

hjälp av info broschyrer 

Lämna 

information och 

broschyr inför SIP  

Rött spår 

Planering 

Börja skriva i  

Patientinformationen i 

Lifecare SP (ej vid rött spår) 

 

Börja skriva i 

Patientinformationen i 

Lifecare SP (ej vid rött spår) 

Gult spår 

Blått spår 

Grönt spår 

Kvittera 

Utskrivningsklar-

meddelandet i 

Lifecare SP 

Samordningsansvar för SIP-möte 

på sjukhus och dokumentations-

ansvarig för SIP  

Börja skriva i  

Patientinformationen 

i Lifecare SP (ej vid 

rött spår) 
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Patient/ 
Närstående

 
 

 
 
 
 
 

Kommun

 

    
 
 
 
 

Öppenvård 

 

 
 
 
 

Slutenvård 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Insatser i hemmet 

efter 

överenskommelse 

Utskrivningssamtal  

Ta del av slutanteckning 

och övrig information i 

NPÖ 

Kontaktar och 

avtalar tidpunkt för 

utskrivning och 

hemresa  

Skriva Slutanteckning  

 

Ta del av dokumentation  

Skicka Utskrivningsmedelande  

Kvittera 

Utskrivningsmeddelande  

Utskrivningssamtal  Får skriftlig information: Vårdsammanfattning, 

Läkemedelslista, SIP-planen vid rött spår eller 

Patientinformationen i Lifecare SP samt får med sig 

recept/Apodos och hjälpmedel 

Vid rött spår blir utskriven en vardag, övriga spårfärger så 

snart som möjligt efter utskrivningsklar. Känner till sina 

läkemedel, vet vem hen kan kontakta, har varit delaktig i 

ev. SIP och vilka insatser hen får. Har fått information om 

kallelse eller uppföljning SIP 

Rött

 spår 

Planerar insatser inför 

hemgång utifrån ev. SIP 

eller utskrivningsplanering 

Planerar insatser inför 

hemgång utifrån ev. SIP 

eller utskrivningsplanering  

Utskrivning 

Planerar insatser inför 

utskrivning utifrån ev. 

SIP 

Gult

 spår 

Grönt

 spår 

Blått

 spår 

Kvittera 

Utskrivningsmeddelande  
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Patient/ 
Närstående

 

 
 
 
 
 

Kommun

 

  
 
 
 

Öppenvård

 

 
 
 
 

Slutenvård 

 

  
 
 
 
 

Rött spår 

Bevaka och Kvittera 

kallelse Uppföljning 

SIP i Lifecare  

Planera för fortsatta 

insatser enligt 

utskrivningsplanering 

eller SIP 

Om en SIP har upprättats på 

sjukhus ska den följas upp 

efter utskrivning. Om ej SIP 

genomförts på sjukhus ska 

kallelse till SIP skickas efter 

utskrivningen. 

I planen ska följande framgå: 

Huvudmål 

Delmål 

Insatser 

Uppföljningsdatum 

 

Får insatser enligt 

utskrivningsplanering 

och eller SIP  

Delta i uppföljning av SIP 

Planera för fortsatta 

insatser enligt 

utskrivningsplanering 

eller SIP 

Delta i uppföljning av SIP  Blir kallad till 

Uppföljning SIP  

Delta i uppföljning av SIP 

 

Lifeare SP =Samordnad planering består av Lifecare SPU = Samordnad planering utskrivning och Lifecare SIP = Samordnad individuell planering  

Samtycke - Samtycke till sammanhållen journalföring (NPÖ) och samtycke till informationsöverföringen i Lifecare SPU finns som en obligatorisk uppgift i 

LifeCare SPU. När kallelse till SIP- Utskrivning från slutenvården görs gäller även det samtycket som redan finns i LifeCare SPU för SIP.  

Vid genomförandet av en SIP i Öppenvården som ej görs i samband med utskrivning måste samtycke ges av patienten inför upprättandet av en SIP. Detta 

dokumenteras i LifeCare SIP. 

Kontaktperson inom kommunen utses inom socialtjänsten. Ansvaret för hälso- och sjukvården ligger kvar inom Region Örebro län. 

 

Uppföljning 

Kalla till SIP i 

Lifecare SP 
Kalla till uppföljning 

SIP i Lifecare  

Bevaka och 

Kvittera kallelse 

SIP i Lifecare SP  

Blir kallad till SIP  Delta i SIP  

Delta i  SIP  

Samordnings-

ansvar för SIP-

möte och 

dokumenta-

tionsansvarig 

för SIP  

Gult spår 

Grönt spår 

Blått spår 


