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Patientinformation vid vårdkontakt 
 

Bakgrund 

Journaltypen Patientinformation vid vårdkontakt (pinf) är en kortfattad pati-

entinformation om vårdtillfället/besöket, behandling och fortsatt planering, 

skriven på ett för patienten begripligt språk. Dokumentationen skrivs ut och 

överlämnas eller skickas till aktuell patient vid utskrivning eller öppenvårds-

besök tillsammans med aktuell läkemedelslista.  

För att underlätta dokumentationen av pinf kan standardjournal läggas upp 

per klinik som en mall (se exempel nedan). 

Texten i standardjournalen kan anpassas efter enhetens behov. Flera standar-

djournaler kan skapas utifrån vanligt förekommande diagnoser. VAS-

administratör eller motsvarande kan lägga upp standardjournaler anpassade 

för enheten. 

 

Lagrum och styrande förutsättningar 

SOSFS 2000:1 beskrivs vad som ska erbjudas patienter som varit inskriva i 

slutenvård och är 75 år eller äldre med minst fem ordinerade läkemedel. 

Inom den öppna vården finns även behov att erbjuda patienten skriftlig in-

formation som sammanfattar vad eventuell utredning har visat och vad som 

planeras. Detta kan med fördel även erbjudas personer som är yngre än 75 

år.  

 

Syfte 

Rutinen beskriver dokumentation av Patientinformation vid vårdkontakt. 

 

Omfattning 

Rutinen omfattar när- och länssjukvård. 

 

Ansvarsfördelning 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som har kunskap om vilka ändringar som 

skett i läkemedelsbehandlingen, vad som skett under vårdkontak-

ten/vårdkontakterna samt det som planeras för patienten kan dokumentera 

och överlämna till patienten.  
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Beskrivning arbetsgång  
 

 Pinf läggs upp som en journalanteckning i JO1, välj Jnltyp pinf. 

 När standardjournal ska användas skrivs pinf in i fältet för Std/Kopia 

 För patienter i slutenvård; om en kopia ska skickas till patientens hälso-

central markera JKOP Ja. Kopian skickas sedan från RE21. 

 

 

Dokumentation per sökord 

Använd ett språk som är lätt att förstå för patient och/eller anhöriga. Skriv i 

Du-form.  

Vårdtid 

I slutenvård dokumenteras vårdavdelning, kontaktuppgifter, överläkare och 

vårdtid. I öppenvård skrivs inget under sökordet. 

Kontaktorsak/Utredning/Bedömning/Åtgärd 

 Beskriv symtomen som ledde till inskrivning/öppenvårdsbesök, relevanta 

utredningar och fynd samt sjukdom/diagnos. 

 Eventuell sjukskrivning och bedömning av körförmågan 

Kommentar läkemedel klm04 Läkemedelsberättelse i pinf 

 Läkemedelsberättelsen ska innehålla information om eventuella läkeme-

delsförändringar och orsaken till dessa.  
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 Eventuella behandlingar som är insatta skall vara tidssatta.  

 Plan för uppföljning (när och var) ska ingå. 

Planering 

Beskriv fortsatt planering för uppföljning, samt vem patienten ska kontaktas 

vid frågor angående planeringen. 

Vårdplan 

När en vårdplan finns upprättad anges det under detta sökord. Hänvisa till 

Meddix.  


