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Revideringar i denna version
Ny

Syfte
Rutinen Inskrivningsklar patient innebär möjlighet att direktinlägga patient på slutenvårdsplats för
geriatrik och medicin inom SU.

Ansvar
Inläggning kan ske först efter avstämning med läkare inom medicin eller geriatrik på SU.
Ansvarig läkare inom SU nås på följande sätt:
Sahlgrenska:
Hela dygnet: Husjour medicin via växeln

031-342 10 00

Östra:
Vardagar 08:00-16:30: Slutenvårdskonsult
Vardagar 16:30-21:00: Ledningsläkare
Övrig tid: III-jour medicin

031-343 62 28
031-343 50 89
031-343 71 81

Mölndal:
Vardagar 08:00-16:00: Dagbakjour
Övrig tid: rutinen är inte aktuell

031-343 07 55

Förutsättningar för att rutinen ska gälla
Avstämning mellan primärvårdsläkare och läkare inom SU har skett och följande är uppfyllt/ patienten
ska:
A. ha bedömts av primärvårdsläkare utanför sjukhus
 bedömning i hemmet
 eller bedömning på särskilt boende
 eller bedömning på vårdcentral eller annan vårdinrättning utanför sjukhus
B. ha ett uppenbart slutenvårdsbehov
 behov av utredning, observation eller behandling kan endast tillgodoses med
slutenvård
 alla möjligheter att hantera patienten genom utökade insatser från kommun och
primärvård är uttömda
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C. vara somatiskt stabil och inte ha någon smittsam sjukdom
 patienten skall vara stabil avseende vitalparametrar (andning, cirkulation och
smärta och inte vara medvetandepåverkad eller högfebril)
 patienten inte har symtom eller tecken på gastroenterit eller annan smittsam
sjukdom

Arbetsbeskrivning
Ansvarig sjukhusläkare beslutar om patient skall direktinläggas eller hänvisas till akutmottagning.
Vid beslut om direktinläggning gäller följande:
• sjukhusläkare anmäler till lokal vårdplatskoordinator som anvisar plats och ringer tillbaka till
primärvårdsläkare inför transport
• primärvårdsläkare ansvarar för att komplett ifylld ”remiss inskrivningsklar patient” eller
motsvarande uppgifter i remiss/journalanteckning (tidigare sjukdomar, nuvarande sjukdomar,
aktuellt och vitalparametrar) och läkemedelslista medföljer patienten
• efter ankomst till avdelning skall avdelningsläkare eller jourläkare bedöma patient senast inom
två timmar

Uppföljning och utvärdering
Medvetet avsteg från denna rutin dokumenteras i Melior. Avvikelse i rutin hanteras i MedControl Pro.
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