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Inskrivning på sjukhus
1. Syfte

Tydliggöra tillvägagångsättet vid inskrivning på sjukhus.
2. Omfattning/avgränsning

Särskilt boende och hemtjänst
3. Målgrupp/berörda

Parter som är berörda av denna rutin är:
 Enhetschef
 Alla anställda inom aktuell verksamhet
 Legitimerad personal
4. Ansvar

Enhetschefen är ansvarig för att rutinen är känd och följs upp. Alla anställda i
verksamheten ansvarar för att ta del av rutinen och att den följs.
5. Genomförande

Vid akut inskrivning
Om en brukare behöver skickas in akut ska personalen meddela så snart som möjligt till
tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. Sjuksköterskan ska informera anhöriga men kan
i vissa fall, efter överenskommelse, överlåta detta till personalen.
Övrigt
Om brukaren åker taxi ska sjuksköterska bedöma om personal ska åka med. I. första hand
tillfrågas närstående.
Om brukaren transporteras i ambulans och är i behov av få sina hjälpmedel till sjukhuset är
det i första hand anhöriga som får ordna detta, i andra hand får brukaren bekosta taxi för
sina hjälpmedel.
I samband med att brukaren tas om hand av ambulanspersonal byter brukare vårdgivare.
Ambulanspersonalen, som är HSL-personal, ansvarar för brukaren.
OBS! Ta av eventuellt trygghetslarm innan brukaren åker!
Efter att brukaren åkt lås dörren. Vid hemtjänst meddela planerarna, avboka mat
och ev natthemtjänst.

5.1 Vid inskrivning på sjukhus är det önskvärt att brukaren har följande med sig:




Körkort eller annan id-handling om detta finns
Blankett för ambulanstransport – blankett finns i HSL-pärmen på intranätet
Uppgifter om anhöriga

Dessutom behövs:
 Toalettsaker, rakapparat
 Inneskor
 Ev. ögondroppar och inhalatorer (eftersom det inte är säkert att sjukhuset kan
tillhandahålla dessa)
 Glasögon, hörapparat, tandproteser
 Pengar till hemtransport och husnyckel

Hör med tjänstgörande sjuksköterska om medicin i övrigt skall skickas med.
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