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Samverkan i covid-19 tider
För att säkerställa en bra process för samverkan mellan regionen och länets kommuner i
samband med att en patient med covid-19 vårdas på sjukhus är det angeläget att förtydliga
processen. En patient med pågående covid-19 kan bedömas utskrivningsklar om den
behandlande läkaren bedömmer att patienten inte är i behov av sluten hälso- och sjukvård.
Folkhälsomyndigheten påpekar att det är angeläget att säkerställa att utskrivning till särskilt
boenden för äldre sker på ett tryggt och säkert sätt, med särskild hänsyn till att vård och omsorg ska kunna bedrivas smitt säkert. Särskilda boenden för äldre behöver ha rutiner för att
kunna isolera de som diagnostiseras med covid-19 och inte behöver sluten hälso- och vård
samt de som är utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård utan att vara smittfria.
Kommunerna och regionens öppenvård måste ges rimlig tid för att planera hemgången på ett
tryggt och säkert sätt utifrån patientens individuella förutsättningar. All utskrivningsplanering
ska liksom tidigare följa; Gemensamma riktlinjer för samverkan och planeras i Lifecare SP.
Bevaka Lifecare SP
På grund av den ansträngda situationen måste bevakningen av systemet nu utökas utöver ordinarie kvitteringstid samt att den egna planeringen måste starta skyndsamt hos samtliga aktörer.
Detta för att patienterna ska få komma hem så snart som möjligt och inte bli kvar i slutenvården.
Inskrivningsmeddelande
 Inskrivningsmedddelandet ska skickas skyndsamt så snart läkaren bedömt att patienten
kan komma att ha behov och/eller redan har insatser/åtgärder från kommunen
(hemsjukvård/socialtjänst) och/eller hälsocentral/närpsykiatrin.
 Inget samtycke krävs från patienten att skicka inskrivningsmeddelande.
 Meddelandet är viktig för att kommunen och hälsocentralen/närspykiatrin skyndsamt
ska kunna planera hem patienten.
Beräknat utskrivningsdatum
Extra viktigt att göra en adekvat bedömning av hur länge patienten behöver slutenvård och
skriva in tidpunkten i Lifecare SP dvs. den beräknade tidpunkten för utskrivning från slutenvården. Färre förändringar i datumet ger säkrare planering och snabbare hemgång.
Planeringsunderlag/ADL-status
Viktigt att fylla i planeringsunderlag/ADL-status och hålla dessa uppdaterade så att övriga aktörer kan göra en trygg och säker planering inför hemgång.
Utskrivningsklarmeddelande
 Skicka utskrivningsklarmeddelande så snart läkaren bedömt patienten utskrivningsklar
från sluten hälso- och sjukvård. Patienter har rätt att skrivas ut och komma hem oavsett
diagnos och smitta.


Nödvändiga dokument inför hemgång ska vara klara, t ex patientinformation (PINF),
uppdaterad läkemedelslista, recept och ev. egenvårdsintyg skall vara kommunicerade.



När meddelande om utskrivningsklar är skickat ska mottagande aktörers egna planering
vara klar så att patienten kan komma hem samma dag.
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Utskrivningsmeddelande
Utskrivning kan endast ske om ansvarig kommun gett sitt godkännande till utskrivningen då
utskrivningen måste ske på ett tryggt och smitt säkert sätt.
Betalningsansvar regleras som vanligt enligt lag och gemensamma riktlinjerna för samverkan.
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