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Rutin för Trygghetsplats på Ametisten inkl. 
hälso-och sjukvårdsansvar 
 

Trygghetsplats Ansvarig chef/sjuksköterska Telefonnummer 
Ametisten Roya Zand 073-377 53 30 
 Sjuksköterska på Ametisten 

dygnet runt, alla dagar 
08-555 55 306 

 

Bakgrund till att Trygghetsplats finns  

Om någon av Solnas medborgares har ett behov som inte kan tillgodoses av 
hemtjänst under kvällar, nätter och helger så finns det en ”tillfällig 
trygghetsplats” på Ametistens vård- och omsorgsboende som kan användas 
när ett akut behov uppstår. Det är handläggaren på Socialjouren Nordväst som 
gör den bedömningen under jourtid. 

Det kan exempelvis vara om någon part i hushållet blir akut sjuk och som 
annars vårdar den andra personen eller om något händer som gör att 
personens behov inte kan tillgodoses i hemmet.  

 
Kontaktuppgift till Socialjouren nordväst 
Socialjouren nordväst har telefonnummer 010-444 05 00 
 
Syfte med rutin 
Att säkerställa hälso-och sjukvårdsinsatser utifrån de uppgifter man kan få fram 
i en skyndsam situation då en person placeras på Trygghetsplats under jourtid. 
 
Mottagande av person 
Uppstår ett behov av trygghetsplats för någon av Solnas medborgare, så tar 
Socialjouren kontakt med sjuksköterskan på Ametistens vård-och 
omsorgsboende på telefon 08-555 553 06 och ger information om vad som 
hänt och den bakgrundsinformation som kan finnas om personen.  
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Socialjouren ansvarar för att personen transporteras till akut/trygghetsplatsen 
på Ametisten. 

- Ansvarig sjuksköterska informerar läkarorganisationens jourläkare om 
att patienten anlänt. 

- Inhämtar aktuella samtycken från patienten gällande sammanhållen 
journal samt sekretess närstående. 

- Upprättar journal med de uppgifter man får fram exempelvis  
 Överkänslighet, varning, observation, smitta 
 Medicinsk diagnos 
 Kontaktorsak 

- Inhämta aktuell läkemedels ordinationsunderlag 
- Om möjligt hålla personen avskilt i rummet tills svar på 

provtagning kommit 
- Provtagning covid 19 enligt riktlinje smittskydd  

 
Hälso-och sjukvårdsansvaret har Regionen 
Sjuksköterska ansvarar för nödvändiga medicinska insatser genom kontakt med 
SÄBO jourläkare. 
 
Hjälpmedel 
Ametisten ska se till att patienten får de hjälpmedel som behövs under vistelse på 
trygghetsplatsen. 
 
Sjukvårdsmaterial 
Ametisten tillhandahåller och bekostar sjukvårdsmaterial och 
inkontinenshjälpmedel  
 
Dokumentation 
Hälso- och sjukvårdsinsatser ska dokumenteras i omvårdnadsjournal. 
 
Överrapportering till myndighetsavdelningen 
Tjänstgörande sjuksköterska på boendet rapporterar till boendesamordnaren 
på avdelningen för myndighetsutövning i Lifecare meddelande.  

Ansvarig biståndshandläggare tar kontakt med tjänstgörande sjuksköterska 
nästkommande vardag och utreder, bedömer behovet och beslutar om vilka 
fortsatta insatser personen behöver få. 
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