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Syfte
Utveckling av en förenklad process vid inskrivning i hemsjukvården.

Bakgrund
Enligt fastställd Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård – och omsorgsplanering i
öppenvården ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas i samband med att en patient
blir aktuell för inskrivning i hemsjukvården. Initiering av inskrivning i hemsjukvården kan ske av
flera parter, men enbart vårdcentralen är den part som kan sammankalla till planering inför
inskrivning i hemsjukvården. Legitimerad personal i kommunen har mandat att bedöma om
patienten är aktuell att skrivas in i hemsjukvården eller ej. Erfarenheten från implementeringen
visar att behovet av samordning av insatser med stöd av SIP inte finns för samtliga patienter,
utan medför framför allt en ökad administration för närsjukvården och kommunen. SIP bör
upprättas utifrån patientens behov av samordning av insatserna, oberoende av hur processen
ser ut kopplat till inskrivning i hemsjukvården.

Genomförande
Inskrivning i hemsjukvården sker med funktionen ”Meddelande utanför vårdtillfälle” i Lifecare,
bilagan ”Övergång till hemsjukvård - remiss” används. Patientens samtycke inhämtas.
Beskriv utförligt aktuell information enligt SBAR, Situation – Bakgrund – Aktuellt –
Rekommendation. Överväg om behov av SIP finns, bocka i så fall av på remissen ”SIP
(samordnad individuell plan) önskas”.
Återkoppling på ”Övergång till hemsjukvård – remiss” av kommunen sker via ”Meddelande
utanför vårdtillfälle”.
Involverade parter dokumenterar i sin respektive journal.
När patienten har behov av samordnade insatser av både regionen och kommunen i samband
med inskrivning i hemsjukvården ska en samordnad individuell plan upprättas, SIP.
Närsjukvården bockar av på remissen i Lifecare att SIP önskas och kallelse till möte sänds till
kommunen. Kommunen kan också initiera till SIP. Nytt samtycke inhämtas/behövs vid ev. SIP.
Samordningsbehov som kan föranleda SIP:







Komplexa vårdbehov t.e.x när flera läkare är involverade i behandlingen
Palliativvård och vård vid livets slut
Mångbesökare
Återinläggningar
Multisjuka äldre
Demenssjukdom
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Dokumentation
Inskrivning i hemsjukvård och SIP upprättas i Lifecare. Övrig nödvändig dokumentation sker i
respektive journal. Kommunen bekräftar i samband med kvittering att patienten nu är
inskriven i hemsjukvården. Sänds som ett meddelande i Lifecare.

Kommunikation
Sker via Lifecare, telefon och Skype/Webb.

Relaterad till följande processer:
Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning från slutenvården och vård- och omsorgsplanering i
öppenvården.

Bilagor:
https://extra.regionhalland.se/omrh/regionalsamverkan/samverkanvardochsocialt
janst/Trygg-och-effektiv-vardkedja/Sidor/default.aspx
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