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Utskrivning från den slutna vården till
särskilt boende helger sommaren 2022
På Delregional samverkan Nordost 220603 beslutades att den slutna vården kan ta
medicinskt ansvar under på helgen fram tills nästföljande vardag för vissa patienter för att
möjliggöra utskrivning på helgen.
Följande gäller sommaren 220620-220831 för de patienter som är inskrivna på en
slutenvårdsavdelning på CSK och Hässleholms sjukhus med folkbokföring i kommunerna
Kristianstad, Bromölla, Ö Göinge, Hässleholm, Osby och Perstorp som;
• bor på särskilt boende
• blir utskrivningsklara på helgen
• har kända eller är i behov av mindre nytillkomna hemsjukvårdsinsatser
• primärvården har inte övertagit medicinskt ansvar och justerat ställningstagandet i
Mina planer
Dessa patienter kan då i överenskommelse med kommunens sjuksköterska skrivas ut till
särskilt boende på helgen under förutsättning att;
• den slutna vården har medicinskt ansvar (dvs ansvar för ordinationer, uppföljning
samt om behov föreligger stöd till den kommunala sjuksköterskan) för detta tills
primärvården tar över nästföljande vardag.
• det medicinska ansvaret ska vara tydligt formulerat i ställningstagandet samt justerat
av den slutna vården i Mina planer samt att det gäller från utskrivningsdatum till
nästföljande vardag.
• kontaktuppgifter till medicinskt ansvarig läkare finns i ställningstagandet
• det är sjuksköterskan i kommunen som avgör om patienten kan skrivas ut på
helgen och framför allt avgör om eventuellt nya insatser kan tillgodoses.
• information som exempelvis tvärprofessionell epikris, utskrivningsinformation med
läkemedelslista med mera ska överföras till kommunen och den öppna vården i
samband med utskrivningstillfället.
• nya läkemedel, förbrukningsmaterial, näringsprodukter etcetera medsänds för de
närmaste dagarna (antal dagar enligt överenskommelse med kommunen i det
enskilda patientfallet) tills berörd kommun får materialet levererat.
De patienter som går hem under helgen ska inte registreras som utskrivna i Mina planer men
i övrigt ska samtliga steg i utskrivningsprocessen följas. Ärendet hanteras och avslutas i
Mina planer första vardagen efter helgen när samtliga parter har gjort sin del av
ställningstagandet.
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