
  
 

Checklista för säker utskrivning - GRÖNT SPÅR - utan förnyad planering 

Checklistan är ingen originalhandling och ska makuleras efter att dokumentationen i journalen och Lifecare SP genomförts och patienten 

lämnat avdelningen.  

Känd patient som har hälso- och sjukvårds insatser/åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. 

Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov. Om SIP 

saknas ska öppenvården i samråd med patienten ta ställning till om SIP ska upprättas efter 

utskrivning. Om SIP finns ska öppenvården i samråd med patienten ta ställning till om SIP ska 

uppdateras efter utskrivning. Känd patient med stabil planering vilket förutsätter snar hemgång efter 

utskrivningsklar. 

Skicka inskrivningsmeddelande med prel. utskrivningsdag  

Skicka inskrivningsmeddelande inom 24 timmar från det att patientens skrivits in på avdelningen. 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgift om prel datum för utskrivning (detta datum kan sedan ändras)  

När kommunen och öppenvården kvitterar inskrivningsmeddelandet får de samtidigt besvara frågor som sedan 
ligger till grund för planeringsunderlaget.  
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Bedömning av hemgång utan förnyad planering Utfört     

Kartlägg hemsituationen samt aktuella insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Inhämta information 
och önskemål från patient, anhörig. Ta del av kommunens vårdbegäran samt beslutsstöd i Lifecare SP 
samt svar på de frågor som inkommit från kommun och öppenvård i samband med att 
inskrivningsmeddelandet mottagits. Kvittera svar på frågorna i planeringsunderlaget från kommun och 
öppenvård. 

 

Fyll i planeringsunderlag i Lifecare SP. Kontrollera att utfallet blir grönt spår. Spara. 
Planeringsunderlaget är tillgängligt för alla parter att läsa och går att uppdatera v.b.    
 

 

Påbörja arbetet med hemgångsklar  

När en person bedömts som utskrivningsklar ska hen också vara hemgångsklar vid tidpunkten för 
utskrivning. Följande ska vara klart: 
- Behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.  
- Patienten har fått information om vad som hänt under vårdtiden samt, om  
   information finns tillgänglig, fortsatt planering efter utskrivning. 
- Information till nästa vårdgivare om vårdtillfället och fortsatt planering efter  
  utskrivning, efter patientens medgivande.  
- De hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och som  
   patienten har behov av finns tillgängliga för patienten.  
- Säkerställa att patienten har tillgång till aktuella läkemedel för att undvika  
   behandlingsavbrott. 

 

Patientinformation  

Patienten och/eller anhörig informeras om utskrivning utan förnyad planering. 
 

 

Fyll i patientinformationen i Lifecare SP under rubriken Vårdavdelningens information till dig. Övriga 
parter fyller i under respektive rubriker.  
 

 

Utskrivningsklar   

När den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar dvs inte längre har behov av att 
vårdas inneliggande på sjukhus ska ett utskrivningsklarmeddelande skickas. 

 

Skapa ett utskrivningsklarmeddelande i Lifecare SP skicka till berörda parter.   



Hemgångsklar och förbered för utskrivning  

Skicka utskrivningsmeddelande i Lifecare SP till berörda parter.  

Utskrivningssamtal (använd gärna Teachback-metoden)  
 

 

Säkerställ läkemedel. 
Behöver läkemedel skickas med från vårdavd? Antal dagar? Stäm av med läkare: APO-dos akutändrad, 
recept förskrivna? Kan patienten själv hämta ut medicin på apoteket? Vem annars? Finns fullmakt? 
 

 

Säkerställ att hjälpmedel finns för att klara första tiden hemma  

Säkerställ att slutanteckning är inskriven i journal innan hemgång. Slutanteckningar ska skrivas i 
anslutning till utskrivning dock senast samma dag som patienten skrivs ut. 
Rutin för informationsöverföring vid utskrivning   

 

Säkerställ att patienten får med sig vårdsammanfattning och läkemedelslista samt utskrift av 
patientinformationen i Lifecare SP. Säkerställ att patientinformationen är komplett ifylld från 
slutenvården. 

 

Skicka med ev övriga dokument t.ex. recept, AK-remiss, ordinationskort från dietist etc. 
 

 

Försäkra dig om att läkemedel, hjälpmedel och personliga tillhörigheter följer med patienten 
 

 

Säkerställ hemresa. 
Hämtas av närstående? Sjukresa?   
Kontrollera att patienten har pengar med sig till transport.  
Säkerställ vem som möter upp hemma. 
Beställ transport (meddela kommunen tiden transporten hämtar patienten från avd). 
 

 

Ta bort ev KAD, PVK, CVK, nål till subcutan venport och dokumentera  

Ev egna rutiner  

  

  
  

 

https://www.regionorebrolan.se/Platina/Rutiner/Informationsöverföring%20vid%20utskrivning%20från%20slutenvård%20till%20kommunal%20vård%20och%20omsorg%20-%20rutin.424423.pdf

