METODSTÖD

FÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAGAR,
SÖNDAGAR OCH ÖVRIGA HELGDAGAR

Utskrivningsplanering under fredag/dag före helgdag – fram till kl. 12
Slutenvården

•

Husläkarverksamhet

•

Skicka utskrivningsmeddelande

•

Planera så att ansvarig vårdgivare för basal
hemsjukvård jourtid blir inkopplad på att
utföra planerade åtgärder som behövs
Meddela via Webcare vem slutenvården ska
kontakta när utskrivningen planeras att ske
under helgdag

Utskrivningsplanering under fredag/dag före helgdag – kl. 12-16
Slutenvården

•
•

Husläkarverksamhet

Ta telefonkontakt med aktuell
husläkarverksamhet om det finns behov av
insatser i hemmet.
Vid behov skicka med mediciner,
omläggningsmaterial, enklare hjälpmedel
om patienten inte redan har detta hemma.

•

•

Meddela via Webcare eller telefon vem
slutenvården ska kontakta när
utskrivningen planeras att ske under fredag
kväll eller helgdag. Aktuell utförare samt
telefon och eventuellt faxnummer ska
anges.
Vid behov ta hjälp av vårdgivaren som
ansvarar för hemsjukvård jourtid.

Utskrivningsplanering under lördag, söndag och övrig helgdag – alla tider, eller
fredag/dag före helgdag – efter kl. 16
Slutenvården

Webcare kan inte användas för planering av hemgång förrän HLM är på plats kl. 8
nästkommande vardag
• Kontakta sjuksköterskan hos ansvarig utförare av hemsjukvården via 1177 på kvällar, nätter och
helger för att få kontakt med utförare av hemsjukvård jourtid. De har inget direkt
planeringsansvar men kan ta emot patienten om de insatser som ska utföras är tydliga.
• Vid behov skicka med mediciner, omläggningsmaterial, enklare hjälpmedel om patienten inte
redan har detta hemma.
• Faxa aktuell information, vem som ska kontaktas i slutenvården för kompletterande information
etc., om inte utföraren har tillgång till detta via sitt journalsystem. Detta behöver säkerställas
parterna emellan.
• Skicka ärendet i Webcare till aktuell husläkarmottagning där de också redogör för vad de kommit
överens om med utföraren kvällar, nätter och helger.
Nästkommande vardag
Husläkarverksamhet

•

Bekräfta ärendet till slutenvården via
Webcare.
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Utförare hemsjukvård jourtid

•

Kontakta aktuell husläkarverksamhet för
överrapportering och säkerställande av att
de tar över patienten.
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