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Fast vårdkontakt gällande lagen om ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”
Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg
I oklara fall är det alltid Primärvården som är fast vårdkontakt.

Fast vårdkontakt
I Primärvården är fast vårdkontakt detsamma som patientansvarig sjuksköterska alternativt patientansvarig läkare eller annan utsedd person.
Fast vårdkontakt i öppenvård
• Fast vårdkontakt utses när Inskrivningsmeddelandet kommit i SAMSA från slutenvården
• Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan den fortsätta att vara det.
• Meddela namn och kontaktuppgifter till Fast vårdkontakt i SAMSA (Patientadministration och verifiering i Checklistan)
• Finns det fler Fasta vårdkontakter utses en som huvudansvarig i ärendet i samverkan mellan parterna, detta registreras i SAMSA
(Patientadministration). Se lista nedan
• Ta del av information/dialog som dokumenteras i SAMSA:s meddelande Planering
• Vid behov av SIP och med den enskildes samtycke; ansvara för mötesbokning (via SAMSA). Mötesbokningen lämnas/skickas till den enskilde
och berörda parter som inte är anslutna till SAMSA.
• Kallelse till SIP-möte sänds av Fast vårdkontakt inom 3 dagar från ”Meddelande om utskrivningsklar” har sänts.
• I samverkan med slutenvården komma överens när samordningsansvaret övergår till Fast vårdkontakt. Detta verifieras i Checklistan, i
normalfallet i samband med utskrivning från sjukhus
Uppgifter som fast vårdkontakt har efter samråd med den enskilde är:
• Samordning av vårdens insatser. T ex samordning av läkarkontakter.
• Samlad information till den enskilde.
• Vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra myndigheter.
• Samverka med patientansvarig i kommunen när patienten har en vårdkontakt där.
• Vid behov initiera och kalla till Samordnad individuell plan (SIP) när det är behov av samordnade insatser.
Efter bedömning om SIP: Ja/Nej; registreras det i SAMSA:s meddelande Planering

Kommunal hälso- och sjukvård
En fast vårdkontakt utses alltid från den regionala öppenvården. När patienten tidigare har en patientansvarig i kommunen alternativt blir inskriven i
kommunens hälso- och sjukvård vid utskrivning ska, om inte annat beslutas, denne ta första kontakten med patienten efter utskrivning från slutenvård.
Patientansvarig samråder sedan med fast vårdkontakt på regionens öppenvård när så behövs.

Ärenden där (huvudansvarig) fast vårdkontakt blir aktuell inom annan öppenvård:
Fördelning av samordningsansvar och eventuellt kallelse till SIP för Fast vårdkontakt och Huvudansvarig Fast vårdkontakt Öppenvårdsmottagning ansluten
till sjukhus och Vårdcentral i SAMSA.
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