Checklista vid inskrivning i hemsjukvården
Innan du skickar vårdbegäran till kommunens vårdplaneringsteam ska
du (eventuellt tillsammans med läkare):
•

•
•

få patienten samtycke till inskrivning i hemsjukvård och till
informationsöverföring mellan primärvård och kommunens hälso- och
sjukvård.
Informera om att hemsjukvård medför en kostnad. Kostnaden är ca
300 kr/månad.
bedöma om insatsen kan utföras som egenvård med stöd av
hemtjänst.

I vårdbegäran till kommunen ska det framgå:
•
•
•

•
•

•

•

•

aktuella diagnoser och tidigare sjukdomar.
patientansvarig läkare (även på specialistnivå)
orsaken till varför patienten inte kan ta sig till vårdcentralen längre.
(till exempel nedsatt rörlighet, kognitiv förmåga eller att själva
transporten innebär stor påfrestning för patienten.)
om inskrivningen ska vara tidsbegränsad.
vilka åtgärder och/eller behandlingar har gjorts nyligen och vilka ska
fortsätta. (till exempel såromläggningar, stomiskötsel, kad-vård , CVKskötsel, parenteral nutrition, dialys, provtagning eller rehabiliterande
insatser)
hur patienten klarar att hantera sina läkemedel.
o är patienten läkemedelsöverkänslig
o sköter läkemedelshantering själv eller med hjälp av anhöriga
o dosettdelning (klarar själv eller behov av stöd)
o apodos (har du tillsammans med läkare tagit ställning till
apodos)
o hur många gånger per dygn patienten ska ta läkemedel
o vem som har hämtat ut läkemedel på apoteket
o ska patienten träna på att själv ta insulin
o annan relevant information kring läkemedelshantering
om patienten har fått medicintekniska produkter eller annat förskrivet
och om förskrivningarna behöver följas upp och/eller förnyas. (till
exempel inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel,
antidecubitusmadrass, näringsdrycker, förflyttningshjälpmedel.)
aktuell aktivitets- och funktionsbedömning när detta finns.
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I kontaktuppgifter under patientadministration fyller du i:
•
•

patientens telefonnummer
anhörigas namn och telefonnummer

I kontaktuppgifter vid vårdbegäran fyller du i:
•
•

ansvarig läkare
vem som varit ansvarig sjuksköterska (och arbetsterapeut och/eller
fysioterapeut när detta är relevant)

Välj Närhälsans rehabmottagning Skene som part i vårdbägäran (om
inte patienten valt någon annan rehableverantör enligt vårdval rehab)
Om vårdplaneringsteamet svarar att patienten blir inskriven i
kommunens hälso-och sjukvård ska du:
•

•

faxa läkemedelslista och relevanta journalanteckningar (till exempel
omvårdnadsepikris) till patientansvarig sjuksköterska i kommunen
(ska framgå av kontaktuppgifter)
meddela patienten att hen kommer bli kontaktad av kommunens
hälso- och sjukvård.

Sjuksköterskor i vårdplaneringsteamet i Mark är Raija Karlsson-Bjursten och
Maria Krönander. Har du frågor kring in-och/eller utskrivning i
hemsjukvården kan du ringa dem på telefon 0320-21 80 49.
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