
MANUAL FÖR MANUELL INFORMATIONSÖVERFÖRING

Fyll i fältet ”Inskrivningsmeddelande”, följande delar ska fyllas i:

 Samtycke/Menprövning

 Datum för inskrivning samt namn på inskrivande läkare 

 Preliminärt utskrivningsdatum

 Bedömning av om patienten har behov av SIP på sjukhus

1. Inskrivningsmeddelande 

Heldygnsvården skickar inskrivningsmeddelandet till berörd öppenvård och/eller kommun.

1. Fullständiga personuppgifter som namn och personnummer får inte skickas med fax. 
Faxmeddelande får endast innehålla en rikskod eller personnumrets fyra sista siffror och 
patientens initialer. För patienter med skyddad identitet ska en helt avidentifierad kod 
användas. 

2. Samma faxmall ska användas under hela processen, kontrollera att första bladet innehåller 
information om avsändarens namn och faxnummer, mottagarens namn och faxnummer, 
datumet och antalet sidor.

3. Om möjligt, kontrollera att sändningen har genomförts utan felanmärkning genom att trycka 
fram ett sändningskvitto. Kontrollera mottagarens nummer samt antalet överförda sidor på 
kvittot.

4. Utväxla de uppgifter som avidentifierats via telefon när de faxade dokumenten kommit fram. 
Verifiera även att samtliga sidor kommit med.

5. Samla ihop originaldokumenten och spara dem tillsammans med sändningskvittot.

OBS! Om ett dokument har sänts till fel faxnummer: kontakta genast mottagaren, informera om 
felet och se till att dokumentet vidarebefordras, återsänds eller förstörs.

Varje steg i utskrivningsprocessen ska dokumenteras i TakeCare i journalmallen Samverkan.

Manuell informationsöverföring steg för steg

2. Kvittering via fax av inskrivningsmeddelande (om samtycke för informationsdelning 
lämnats)

Berörda enheter i öppenvården och kommunen kvitterar inskrivningsmeddelandet. 

Fyll i fältet ”Kvittering – Inskrivningsmeddelande”, följande delar ska fyllas i:

 Namn på öppenvårdsenhet/kommun/stadsdel

 Datum för kvittering

 Namn och telefonnummer till fast vårdkontakt/ansvarig handläggare i kommunen

 Pågående insatser

Fyll i fältet ”Utskrivningsplanering”, följande delar ska fyllas i:

 Bekräftelse/justering av preliminärt utskrivningsdatum

 Patientens eventuella aktivitetsbegränsningar, funktionsnedsättningar eller annan fysisk eller 
psykisk problematik

 Bedömning om patienten behöver stöd med att hantera sina läkemedel

OBS! Heldygnsvården ska ansvara för att förmedla kommunens kontaktuppgifter till den fasta 
vårdkontakten i öppenvården inför kallelse till SIP.

3. Utskrivningsplanering (om samtycke för informationsdelning lämnats)

Heldygnsvården skickar information till de berörda enheterna om patientens behov av vård- och 
omsorgsinsatser efter utskrivning samt justerar det preliminära utskrivningsdatumet vid behov. 

Informationsöverföring med fax

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer krav på skriftlig 
informationsöverföring vid flera steg i utskrivningsprocessen. Nedan beskrivs vilken information 
som ska överföras vid respektive steg. Det rekommenderas att den gemensamma mallen för 
informationsöverföring används. Informationen skickas med brev eller fax. 
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7. Avisering om utskrivning

Heldygnsvården meddelar berörda enheter i öppenvården och kommunen om 
utskrivningsdatumet.

Fyll i fältet ”Avisering om utskrivning”, följande del ska fyllas i:

 Datum för när patienten skrivs ut

Fyll i fältet ”Utskrivningsklar”, följande del ska fyllas i:

 Datum för när patienten är utskrivningsklar

5. Utskrivningsklar

Heldygnsvården meddelar berörda enheter i öppenvården och kommunen om att patienten är 
utskrivningsklar.

Fyll i fältet ”Kvittering – Utskrivningsklar”, följande delar ska fyllas i:

 Namn på öppenvårdsenhet/kommun/stadsdel

 Datum för kvittering

 Namn och telefonnummer till fast vårdkontakt/ansvarig handläggare 

 Att öppenvården övertar det medicinska ansvaret vid utskrivning

6. Kvittering via fax av meddelande om utskrivningsklar

Berörda enheter i öppenvården och kommunen kvitterar meddelande om att patienten är 
utskrivningsklar. 

Använd mallen för kallelse till SIP i TakeCare, följande delar ska fyllas i:

 Plats/lokal, datum och tid för mötet

 Vilka som är kallade till mötet

 Namn och telefonnummer till den som är samordningsansvarig (den fasta vårdkontakten)

4. Kallelse till SIP (om samtycke lämnats)

Öppenvården skickar kallelse till SIP till berörda enheter inom kommunen, andra berörda enheter 
inom öppenvården samt heldygnsvården vid inledande SIP på sjukhus.

Fyll i fältet ”Utskrivningsplanering”, följande del ska fyllas i:

 Planerade insatser

Berörd öppenvård och kommun skickar information till heldygnsvården om de planerade 
insatserna efter utskrivning. 
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