Informationsbrev vecka 3 2018
Trygg och effektiv utskrivning – lathund för närsjukvården
Lathund för närsjukvården bifogas

Ställningstagande till offentlig finansiering av medicins yoga som
behandlingsmetod i Region Halland
Se bifogat dokument

Information från Barnhälsovårdsteamet
Barnhälsovårdsteamet vill påminna om vårens tillfällen för kompetensutveckling
riktade till BVC:
Utbildningseftermiddagar (Lokala kompetensutveckling) 30/1 Kungsbacka, 31/1
Varberg och 6/2 Halmstad.
Amningskurs 19 och 20/3 samt 9/4 Falkenberg. (fullbokad)
Regional kompetensutvecklingsdag 21/3 Falkenberg
Regional BHV-psykologträff 18/4 (fm) Falkenberg
Utbildningsdagar (heldagar) 15 och 16 maj.
Samtliga tillfällen finns i Kompetensportalen
Alla frågor om utbildningarna hänvisas till Helena Nilsson, Kompetensportalen

Dialogmöte i maj
Det planerade dialogmötet är den 16 maj och inte den 6 som det stod i agendan till
dialogmötet.
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Trygg och effektiv utskrivning
– lathund for narsjukvarden
Ny lagstiftning medför att verksamheterna i Halland behöver förändra och utveckla samarbetet
mellan slutenvården, kommunen och närsjukvården vid utskrivning från sluten vård. Här beskrivs
kortfattat stegen i den förändrade utskrivningsprocessen och specifikt vilket ansvar och roll
närsjukvården får (markerat med blå ram) utifrån förändrat arbetssätt med stöd av Lifecare från och
med 30 januari 2018. Mer info finns i fastställd riktlinje och på extranätsida
Samtycke till informationsöverföring ska inhämtas av den som startar ett vårdflöde i Lifecare,
antingen kommun eller slutenvård. Samtycket gäller för informationsöverföring mellan berörda
vårdgivare för det aktuella vårdtillfället.
patient till
specialistvård
Vårdbegäran

alla 1.
meddelanden
kvitteras påföljande
vardag

Vid akut eller planerad inskrivning i slutenvården
skickar kommunen en vårdbegäran till sjukhuset med
aktuell information om personens status och nuvarande insatser.

Slutenvården kvitterar vårdbegäran snarats och senast inom 48 timmar.
Övriga meddelanden påföljande vardag.

meddelandet
patient inskriven i
slutenvården

slutenvården skickar
inskrivningsmeddelande

slutenvården skickar
inskrivningsmeddelande
med datum för
preliminär
utskrivningsklar

fast vårdkontakt utses i
närsjukvården

slutenvården skickar
generellt meddelande
om vilken planering som
behövs

Slutenvården skickar Inskrivningsmeddelande till berörda parter - närsjukvården och
till kommunen om patienten redan har insatser från kommunen eller om patienten
bedöms behöva insatser från kommunen efter utskrivning.
Läkare i slutenvården anger Datum för preliminär utskrivningsklar, efter första rond
eller inom 24 timmar, i ett nytt inskrivningsmeddelande. Vid eventuell ändring av
datum ska inskrivningsmeddelandet sändas om igen till berörda parter. Datum för
utskrivningsklar blir vägledande för planeringen av insatser inför utskrivning.
Slutligt datum för utskrivningsklar sänds till berörda parter så snart datum
är fastställt, som separat meddelande ”utskrivningsklar”.
När närsjukvården tar emot inskrivningsmeddelandet ska fast vårdkontakt utses, om
det inte redan är gjort. Namngiven fast vårdkontakt skrivs in i Lifecare och VAS.
Vid kvittering av inskrivningsmeddelandet kommer en frågeruta fram för svar på om
patienten är regelbunden besökare och har haft kontakt senaste två åren.
Slutenvården fyller i planeringsunderlaget i Lifecare, vilket består av ett frågeformulär
som ska vägleda i fortsatt planering. Detta fylls i för bedömning av om patienten:
1. har nytillkomna behov av insatser och behöver samordnad planering med SIP
2. har oförändrat behov av insatser efter utskrivning
3. har enbart nytillkomna behov av insatser enligt SoL (hemtjänst)
Planeringsunderlaget sparas och kan läsas av samtliga med behörighet.
Slutenvården meddelar närsjukvården och kommunen resultatet av
planeringsunderlaget i ett generellt meddelande i Lifecare.
På följande sidor beskrivs processen för alternativ 1 för fortsatt planering.
Alternativ 2 och 3 omfattar kommunen och slutenvården.
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1. Process vid nytillkomna behov och samordnad planering med SIP
= behov av insatser från båda huvudmännen efter utskrivning
slutenvården skickar
generellt meddelande
om att samordnad
planering behövs
vårdcentralen
vidarebefordrar
meddelande till GP

Slutenvården skickar ett generellt meddelande om att samordnad planering
behövs till närsjukvården (vårdcentralen där patienten är listad) och kommunen.
Vårdcentralen där patienten är listad skickar ett generellt meddelandet till
närsjukvårdens gemensamma planeringsfunktion (GP). GP är vårdcentralens förlängda
arm och ansvarar för att samordna, sammankalla och delta i vårdplaneringen inför
utskrivning från sluten vård.

närsjukvårdens
planeringsfunktion kallar
till samordnad planering

Efter samråd med patient och ev. närstående skickar närsjukvårdens gemensamma
planeringsfunktion Kallelse till samordnad planering till dem som ska delta i den
samordnade planeringen.
Överenskommelse görs kring hur, var och när planeringen ska genomföras.

kallade kvitterar kallelsen

Kallelsen kvitteras av mottagarna påföljande vardag.

alla berörda deltar i
samordnad planering

SIP upprättas/
uppdateras



Slutenvården behöver säkerställa att lokal finns tillgänglig på vårdavdelningen för
planeringsmötet och videoutrustning på plats när detta är aktuellt.



Slutenvården ska ge aktuell medicinsk information i början av planeringsmötet.



Vid videoplanering, då närsjukvården eller kommunens representant inte är på
vårdavdelningen, behöver någon personal från vårdavdelningen finnas som stöd
för patienten och för att säkerställa att tekniken fungerar under planeringsmötet.

SIP upprättas eller uppdateras om SIP finns sedan tidigare.
Närsjukvårdens gemensamma planeringsfunktion dokumenterar för alla parter i SIP
patientens behov, planerade insatser och vem som ansvarar för vad.
Egenvårdsbedömningen är en del av planen.
Slutenvården ansvarar för att skriva ut aktuell SIP till patient.

punkterna i
hemgångsklar checkas av
i samråd med patient
och mottagande parter

Slutenvården ansvarar för, i samråd med patient och mottagande parter, att de
5 kriterierna för hemgångsklar är uppfyllda/säkerställda och dokumenterade i Lifecare
för att patienten ska kunna skrivas ut. Slutenvården bockar av punkterna i Lifecare
efterhand de blir avcheckade. Den part (slutenvården, närsjukvården eller
kommunen) som utför insatser kopplat till punkterna i hemgångsklar dokumenterar
detta i SIP i Lifecare.
Uppdraget för GP upphör när SIP är upprättad och patienten skrivs ut.
Målsättningen är att patientens kan skrivas ut senast dagens efter hen är
utskrivningsklar och hemgångsklar.

slutenvården skickar
utskrivningsmeddelande

Utskrivningsmeddelande sänds samma dag som patienten skrivs ut.
Målsättnigen
Avbruten samordnad planering respektive om patient avlidit registreras i Lifecare.
Fast läkarkontakt ska utses i närsjukvården vid den vårdcentral där patienten är listad
om patienten skrivs in i hemsjukvården. Namngiven läkare skrivs in i Lifecare och VAS.

patient hemma

.Påbörjad SIP i slutenvården slutförs/följs upp, enligt överenskommelse mellan berörda
aktörer i öppenvården, efter utskrivning från slutenvården.
.

LATHUND TRYGG OCH EFFEKTIV UTSKRIVNING

version 180118

Checklista för närsjukvården Trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i öppenvård


Vad skall vara utfört
Personalen ska ha gått
utbildning i SIP,
Samordnad individuell
planering och Life Care
SITSH-kort/
medarbetaruppdrag på resp.
arbetsplats
Rutin för loggkontroll
Rutin för kvittering av
meddelande i Life Care

Vem, vad, hur

Fast vårdkontakt ska utses
(dokumenteras i Life Care
och VAS under personinfo)

Upprätta rutin för att utse fast
vårdkontakt och dokumentation på
vårdcentralen

Enligt upprättad rutin
Upprätta rutin för kvittering av
meddelanden i Life Care

Fast vårdkontakt
rutin.docx

Meddelanden till
närsjukvårdens
gemensamma
planeringsteam (GP)
Ta del av dokumentation
efter utskrivning via Lifecare

Vid behov av rehabresurs
eller annan kompetens

Fast läkarkontakt

Fast
vårdkontakt.docx

Upprätta rutin för att sända generellt
meddelanden till planeringsteamet.

Upprätta rutin för hur fast vårdkontakt
eller annan utsedd person på
vårdcentralen tar del av upprättad SIP i
samband med utskrivning.
Fast vårdkontakt dokumentarar i VAS
att en SIP är upprättad och
vårdcentralens ansvar.
Upprätta rutin på hur vårdcentralen
involverar rehabresurs eller annan
kompetens vid behov i samband med
vårdplanering från sluten vård.
För patienter inskrivna i hemsjukvården
skall det alltid finnas en utsedd fast
läkarkontakt.
Upprätta rutin för hur fast läkarkontakt
dokumenteras i VAS

Trygg och effektiv
utskrivning från hemsjukvården - förtyligande
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Vad skall vara utfört
Planera för utförandet av
insatserna som planerats
enligt SIP och uppföljning

Vem, vad, hur
Upprätta rutin för hur
insatserna/uppföljning enligt upprättad
SIP ska ske

VIP nr för närsjukvårdens
gemensamma
planeringsfunktion till
vårdcentralen

Meddela vilket VIP nr som funktionen
ska använda för till vårdcentralen
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Infosida Trygg och effektiv utskrivning

Lagstiftning
http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2017612-omsamverkan-vid-utskrivning-fran_sfs2017-612

Närsjukvårdens gemensamma planeringsteam – uppdrag och ansvar
Den gemensamma planeringsfunktionen för vårdcentralerna i Halland (privat och offentlig
regi) har i uppdrag att samordna, sammankalla till och delta i vårdplaneringarna i samband
med utskrivning från slutenvården och att skriva SIP (samordnad individuell plan) i samband
med detta. En resurs vid utskrivning från slutenvården för de patienter som har behov av en
samordnad planering med stöd av SIP. Uppdraget gäller t.o.m. 2018-12-31.
Den gemensamma planeringsfunktionen består av sjuksköterskeresurs. Behöver rehabresurs
eller annan kompetens involveras i planeringsprocessen, hämtas den från den vårdcentral
där patienten är listad.
Planeringsfunktionen ska under planeringsprocessen ha dialog med vårdcentralen där
patienten är listad, för rätt planering och en säker övergång för fortsatta insatser och
uppföljning. Överrapportering från gemensam planeringsfunktion sker via Lifecare till
utsedd fast vårdkontakt på vårdcentralen och fast läkarkontakt om den är utsedd.
Vårdcentralen ansvarar för utförandet av insatserna som planerats och uppföljning enligt
upprättad SIP.
Den gemensamma planeringsfunktionen har inte i uppdrag att sammankalla till eller delta i
vårdplaneringar i samband med in- och utskrivning i hemsjukvården när patienten befinner
sig i hemmet.
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Ställningstagande till offentlig finansiering av Medicinsk yoga som
behandlingsmetod inom Region Halland
Bakgrund:
Regionkontoret har sedan tidigare nekat att finansiera Medicinsk yoga med offentliga medel.
Anledningen är att Region Halland ska förhålla sig till nationell kunskapsstyrning för jämlik
vård och inte bör införa nya behandlingsmetoder som inte finns beskrivna i nationella
riktlinjer/vårdprogram eller saknar/har svag evidens.
Nuläge:
Regionkontoret har ånyo gjort en omvärldsanalys och inventerat nationella
kunskapsunderlag och vårdprogram. Summeringen av detta visar att Medicinsk yoga inte har
tillräcklig evidens för inklusionskriterier, diagnoser etc. i de framtagna nationella kliniska
kunskapsstöden för att i nuläget godkännas som en behandlingsmetod med offentlig
finansiering i Region Hallands vårdutbud.
I en framtid kan Medicinsk yoga komma bli en godkänd behandlingsmetod i Region Halland,
metoden ska i så fall implementeras via ordnat införande, vilket säkerställer en god och
jämlik vård för invånarna i Region Halland.
Regionkontoret
Marie Sjödén
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Christina Ederberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Hälso- och sjukvårdsuppdrag

Skickas till:
- Samtliga vårdcentralschefer i Vårdval Halland närsjukvård via vårdvalsförvaltares veckobrev
samt förvaltningschef i Närsjukvården
- Mailsvar till 6 st. frågeställare i frågan
- Hallands sjukhus; områdeschef Ulrika Kristensen och verksamhetschef Rehabkliniken LarsGöran Skarp
- Fysioterapeuter med nationella taxor
- Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret

Publicering på intranät och extranät
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