SID 1 (2)

Omvårdnadsförvaltningen

Ansvarig för rutin
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Cecilia Linde
cecilia.linde@solna.se

Gäller från
2018-07-18
Rev 2019-07-09
Revideras
2021-07-09

In- och utskrivning i slutenvården
När en patient skrivs in och ut i sluten vård krävs det en samordnad kommunikation mellan
huvudmännen för att patienten ska få en god och säker vård.

Vårdmeddelande till annan vårdgivare
Information till slutenvården/akutsjukhuset skall meddelas på blanketten som heter
Vårdmeddelande till akutsjukhus. Se bilaga under flik In och utskrivning på
www.solna.se/mas , hälso- och sjukvårdsriktlinjer
Denna blankett kan även användas vid informationsöverföring mellan enheter inom
kommunen och primärvårdens område.
Följande skall medfölja:
• Ifyllt Vårdmeddelande till akutsjukhus
• Aktuell läkemedelslista samt eventuella övriga dokument som är viktiga för vården
• Id-handling skall medfölja patienten.
• ID-band/ID handling. ID- bandet märks förutom med personuppgifter, vård-och
omsorgsboendet telefonnummer samt sjuksköterskans signatur
Dokumenten samlas i en röd mapp märkt med vård-och omsorgsboendets namn samt
telefonnummer. Detta för att försöka undvika att dokumenten kommer bort under transport
till sjukhus.
Inom LSS skall samverkansrutin hälso- och sjukvårdsinsatser gruppbostad/servicebostad
följas.

Skriftlig information till ambulanspersonalen
Enligt SOSFS 2009:10 skall avlämnande vårdenhet som svarar för hälso- och sjukvården av
patienten överlämna skriftlig information gällande patienten till ambulanspersonalen.
Kopia på blanketten Vårdmeddelande till akutsjukhus skall överlämnas till
ambulanspersonalen. Således läggs en blankett Vårdmeddelande till akutsjukhus i röd mapp
och en kopia på blanketten lämnas direkt till ambulanspersonalen.

Identitetskontroll
Identitetsband, så kallade ID-band, används för att kontrollera en patients identitet under
vårdtiden. Av texten på ID-bandet ska det framgå patientens namn, personnummer,
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telnummer till boendet samt sjuksköterskan signatur. ID-bandet ska fästas på patientens
handled. Det är viktigt att uppgifterna på ID-bandet är läsbara.
Att fästa ID-band på en patient är ett ansvar för tjänstgörande sjuksköterska som ska
förvissa sig om att det är rätt personuppgifter på ID-bandet. Lokal rutin för
identitetskontroll skall finnas och vara känd av legitimerad personal och
omvårdnadspersonal.

Ny lag 2018
1/1-2018 börjar en ny lag gälla, Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Lagen ska främja samverkan och planering av insatser så att patienter
som inte längre har behov av vård inom den slutna hälso- och sjukvården kan skrivas ut och
lämna sjukhuset så snart som möjligt. Lagen syftar till att trygga och säkerställa övergången
från sluten vården till mottagande enhet.
Samordnad individuell plan (SIP) ska i huvudsak utföras i hemmet efter utskrivning och den
fasta vårdkontakten ansvarar för kallelse efter samtycke från patient. Patienten med
omfattande behov ska erbjudas SIP innan de lämnar sjukhuset.
En överenskommelse till följd av lagen finns i Stockholm under 2018-2019. Dokument
gällande detta finns på Vårdgivarguiden. Nya utskrivningsprocessen börjar gälla 14/11-18.
För rutin se länk:
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnararutiner/samverkan-vid-utskrivning/gemensam-rutin-for-samverkan-vid-utskrivning-fransomatisk-slutenvard.pdf
Bilaga 2 i denna rutin beskriver särskilda rutiner för individer som skrivs ut till vård- och
omsorgsboende med särskild service enligt socialtjänstlagen.
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