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Kontakt med läkare och val av
läkarorganisation/vårdcentral
Läkarinsatserna i kommunal hälso- och sjukvård ingår i Region Stockholms uppdrag.
Region Stockholm ansvarar för avtal med läkarorganisationerna när det gäller vård- och
omsorgsboenden för äldre.
Kommunen övertog ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå
inom LSS 1/10 2015. Region Stockholm ansvarar som tidigare för läkarinsatserna. Inom LSS
listar sig brukaren på en vårdcentral som har avtal med Region Stockholm.
Brukare skall i möjligaste mån själv besöka vårdcentral vid läkarbesök. Är detta inte möjligt
sker hembesök via läkare på vårdcentral i samverkan med LSS teamets sjuksköterska. Jourtid
kontaktar beredskapssjuksköterskan jourläkare vid behov.

Läkarorganisationer i Solna
I Solna ansvarar Familjeläkarna i Saltsjöbaden och Legevisitten för läkarinsatserna på vårdoch omsorgsboenden från och med 2012-04-17.
Brukare inom LSS listar sig på valfri vårdcentral.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden ansvarar för:
Berga
Björkgården
Frösunda
Polhemsgården
Tryggheten

SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
08-746 10 00

Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
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Legevisitten ansvarar för:
Ametisten
Hallen
Oskarsro
Skoga

Överenskommelse
Lokal samverkansöverenskommelse mellan läkarorganisationen och vård –och
omsorgsboende utgör en grund för att tydliggöra ansvar, rutiner och instruktioner.
Inom LSS skall samverksansrutinen mellan Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS och
primärvården i Solna följas.

Lokal rutin
Lokal rutin skall finnas gällande läkarkontakt. Kontaktuppgifter till läkare ska tydligt framgår
med telefonnummer under kontorstid och jourtid som gäller årets alla dagar och dygnets
samtliga timmar på vård- och omsorgsboende. Det får aldrig råda tveksamhet om vem/vart
man vänder sig vid behov av läkarkontakt.
Överrapportering av patientärenden ska ske i enlighet med SBAR (Situation, Bakgrund,
Aktuellt tillstånd, Rekommendation) för strukturerad kommunikation mellan professionerna.
Avvikelser gällande läkarkontakt ska rapporteras enligt riktlinje för avvikelser, se flik
Avvikelser samt specifik blankett för avvikelser gällande läkarinsats www.solna.se/mas
I de fall patient boendes på vård- och omsorgsboende för äldre väljer att behålla sin läkare på
vårdcentralen ska handlingsplan för läkarkontakt upprättas.
För LSS teamet gäller samverksansrutinen mellan Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS
och primärvården i Solna.

Val av läkarorganisation/listning av läkare
•

Läkarorganisationerna Familjeläkarna i Saltsjöbaden och Legevisitten ansvarar för att
anmäla patienter i Region Stockholms system Liston.

•

Läkaren har huvudansvaret för ”listning” av patienten och ansvarar för de patienter
som är listade hos honom/henne.

•

Brukare inom LSS listar sig på valfri vårdcentral
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Sjuksköterskans ansvar gällande listning på vård- och
omsorgsboende:
•

Sjuksköterska ansvarar för att tillfråga patienten vid inflyttning till vård- och
omsorgsboendet om han/hon önskar anlita den läkare som är knuten till boendet
eller önskar välja en annan.

•

Sjuksköterskan ansvarar för att överlämna blankett för ”Val/byte av vårdgivare i
särskilt boende för äldre (SÄBO)”till patienten i samband med inflyttning.

•

Blankett ska meddelas ansvarig läkarorganisation i enlighet med Överenskommelse
för respektive läkarorganisation.

•

Sjuksköterskan ska dokumentera ansvarig läkare och läkarorganisation i
omvårdnadsjournalen.

•

Sjuksköterskan ska vid nästkommande rond meddela läkaren om nyinflyttad patient.

Sjuksköterskan ansvar inom LSS gällande listning
•
•

Brukare listar sig på valfri vårdcentral
Sjuksköterska dokumenterar ansvarig läkare och vårdcentral i journalen

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag
SFS 2014:821 Patientlagen
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
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