
 

Plats för patientetikett 

Checklista för säker utskrivning vid omfattande behov - RÖTT SPÅR   

Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Vid 
bedömning ska hänsyn tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet. 
Utifrån riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens som kräver 
utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång och följs upp efter 
utskrivning enligt beslut på SIP-mötet. 

 

 

Skicka inskrivningsmeddelande med prel hemgångsdag  Utfört     

Skicka inskrivningsmeddelande inom 24 timmar från det att patientens skrivits in på 
avdelningen eller när behovet av kommunala insatser efter hemgång har upptäckts. 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgift om prel. datum för utskrivning (detta datum 
kan sedan ändras). 

 

När kommunen och öppenvården tar emot inskrivningsmeddelandet får de samtidigt 
besvara frågor som sedan ligger till grund för planeringsunderlaget. 
 

 

  Bedömning av behov inför utskrivning Utfört     

Ta del av kommunens vårdbegäran samt beslutsstöd i Lifecare SP. Ta del av och kvittera svar 
på frågorna i planeringsunderlaget från kommun och öppenvård. Kartlägg hemsituationen 
samt aktuella insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Inhämta information och önskemål 
från patient och anhörig.  

 

Fyll i planeringsunderlag i Lifecare SP.  Säkerställ att rött spår uppfyller kriterierna enligt 
Vägledning somatisk vård -rött spår. Säkerställ att relevant information finns i 
kommentarsfältet i planeringsunderlaget.  

 

Vid ändring av spår färg, motivera och informera alla parter genom att skicka ett Generell 
meddelande i Lifecare SP.  Ändring av spårfärg kan endast göras om samtliga parter har 
godkänt den.  Efter godkännande ändra i det övergripande spåret i planeringsunderlaget i 
Lifecare SP till det relevanta spåret. 

 

Informera både öppenvården och kommunen om ändringen av spår genom att skicka ett 
generellt meddelande. 

 

Gör bedömning om behov av avancerad och omfattande sjukvårds- och rehabiliteringsinsats  
krävs i hemmet. Gör en riskbedömning om insatsen är lämplig att utföra inom kommunal 
hälso- och sjukvård. Se Vägledning somatisk vård -rött spår 
 

 

ADL-status ska alltid beskrivas och uppdateras under vårdtiden vid förändringar och inför 
SIP-mötet på sjukhus.  Arbetsterapeut/fysioterapeut bedömer om en ADL-bedömning eller 
funktionsbedömning behöver utföras inför SIP-mötet. 
Säkerställ att ADL-information har uppdaterats innan patienten skrivs ut. 

 

Inför planeringsmöte SIP Utfört     

Ge individuellt anpassad information till patient och anhörig om hälsotillstånd och 
behandling samt syftet med SIP mötet. Ta reda på patientens och ev. anhörigs önskemål. 

 

Kvittera kallelse till SIP i Lifecare SP. Planering av SIP mötet sker i samverkan med 
öppenvården och kommunen. Förbered för SIP mötet genom att samla information och 
göra bedömningar. 
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Informera patient och anhörig om tid och plats för SIP mötet. Lämna broschyr ”Det du 
behöver veta inför din hemgång” och Broschyr SIP 
 

 
 

Planeringsmöte SIP på sjukhus Utfört 

I SIP ska dokumenteras ”vad är viktigt för mig” patientens huvudmål, delmål, vilka insatser 
och vem som ansvarar för vad. Utgå från nedanstående punkter som ska finnas med i 
dokumentationen:  

 

Gå igenom behov av avancerad och omfattande sjukvårds- och rehabiliteringsinsats i 
hemmet och vem som är ansvarig för vad.  

 

Gör vid behov bedömning av egenvård. Vem ansvarar för vad?  

Diskutera riskbedömning om insatsen är lämplig att utföra inom kommunal hälso- och 
sjukvård och planera för akut situation i hemmet. 

 

Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar, uppföljning och åtgärder utifrån 
riskbedömning och upprätta handlingsplan vid akut situation i hemmet eller använd 
Handlingsplan vid akut situation i hemmet  Bilaga 5, i Vägledning vid rött spår 

 

Finns vårdprogram/instruktioner för genomförande av behandlingen  

Finns behov av utbildning av personal i kommunen?  

Finns behov av sjukvårdsmaterial? KAD, parenteral/enteral nutrition, 
inkontinenshjälpmedel, mm? 

 

Finns ordinerat förbruknings/sjukvårdsmaterial beställt?  

Finns behov av medicintekniska produkter? Vad och vem ansvarar?  

Stämav preliminärt utskrivningsklart datum  

Datum för uppföljning  

Påbörja arbetet med hemgångsklar  

När SIP är genomförd: stäm av datum för utskrivningsklar med behandlande läkare.  Ändra  
vid behov prel. datum för utskrivning i Inskrivningsmeddelandet och skicka om det. 

 

När en person bedömts som utskrivningsklar ska hen också vara hemgångsklar vid 
tidpunkten för utskrivning. Följande ansvar åligger slutenvården: 
- 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. 
 

 

Utbildning   

Finns behov av utbildning till nästa vårdgivare? 

o På egen vårdavdelning  

o Tidpunkt är överenskommen mellan vårdavd och kommun 

 

 

o På KTC  
o Är uppdragsavtal skickat till KTC 
o Tidpunkt är överenskommen mellan vårdavd och kommun 

o Avd.chef har säkerställt lokal och instruktör 

o Ansvarig enhetschef i kommunen har utsett nyckelpersoner 
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Planering av utbildning är utförd enligt Arbetsgång Bilaga 1 och Uppdragsavtal Bilaga 2 i 
Vägledning somatisk vård -rött spår 

Utskrivningsklar  Utfört 

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

 

Öppna ett utskrivningsklarmeddelande i Lifecare SP skicka till berörda parter.  
 

 

Hemgångsklar och förbered utskrivning Utfört 

Skicka utskrivningsmeddelande i Lifecare SP dagen innan utskrivning. Patienten skrivs ut en 
vardag så snart som möjligt efter att patienten är utskrivningsklar.  

 

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, läkemedelslista, patient-
information i Lifecare SP  och SIP planen från Lifecare SIP. 

 

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

 

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

 

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). 
Beställ vid behov separat transport av hjälpmedel. 
 

 

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

Egna rutiner  

  

  

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

