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SAMLA samordningsgrupp

Överenskommelse inför Jul & Nyår 2018
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Inledning
Överenskommelsen och riktlinjen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har
behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Utskrivning ska ske så snart som möjligt
efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre
har behov av slutenvårdens resurser.
Vi i SAMLA vill att så många som möjligt ska kunna vara hemma genom att vi arbetar
tillsammans från sjukhus, kommun och primärvård. Vi vill också att alla som kan gå hem
från sjukhuset ska känna trygghet genom vår samverkan.
Styrgrupp SAMSA/SAMLA beslutade i november att bemanningen inför Jul och nyår ska finnas 23
december, 26 december och 30 december.
Hur bemanningen ser ut sköter verksamheterna internt men det är viktigt för den enskilde att
processen för utskrivning följs enligt riktlinje/rutin.
• All utskrivningsplanering bör i största möjliga mån ske i förväg, mycket fokus på närmsta
vardag innan helg.
• Vara tydlig i informationsöverföringen så att nästa led kan utföra sin tjänst på bästa sätt.
• Ingen enskild ska skickas in på sjukhus eller hem från sjukhus utan att nödvändiga kontakter
tagits med involverade parter
Viktigt att veta vid planeringen är att hjälpmedelscentralen inte har någon leverans av hjälpmedel
under storhelger.

Tidsintervall
På de bemannade dagarna ska samtliga parter finnas tillgängliga mellan kl. 11.00 - 15.00 för
eventuellt planeringsmöte som ska ske via Skype eller telefon.
Mötestider om behov finns kan ske kl. 11.30, 12.30 och 13.30.
Nåbarheten per telefon mellan berörda parter är viktig, telefonlista kommer separat.
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Förslag på arbetssätt
Sjukhus
-

Bevaka och hantera IT-tjänst SAMSA

-

Hålla planeringsmöten via Skype eller telefon där det behövs i enlighet med tider vi kommit
överens om

-

Palliativa ska prioriteras samt de som har insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård
sedan tidigare.

Kommun
-

Bevaka och hantera IT-tjänst SAMSA

-

Delta i planeringsmöten via Skype eller telefon där det behövs i enlighet med tider vi kommit
överens om

-

Palliativa ska prioriteras samt de som har insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård
sedan tidigare

Primärvård
-

Bevaka och hantera IT-tjänst SAMSA

-

Delta i planeringsmöten via Skype eller telefon där det behövs i enlighet med tider vi kommit
överens om

-

Palliativa ska prioriteras samt de som har insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård
sedan tidigare

