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Rutinen när samverkad med  Region Skåne (kluster med Peter Tenghamn som samordnare) under 

maj 2020 i avstämningsforum mellan kommuner och regionen med anledning av Covid 19.  

 

Medicinsk plan/vårdnivå 

SIP   

SIP genomförs när det finns behov av samordning av insatser mellan socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Om det finns beslut om vårdnivå och ställningstagande till hjärt- 

och lungräddning ska dessa antecknas i SIP i samband med upprättande av SIP. 

Upprättande av SIP är inte aktuellt om det enbart föreligger ett behov av bestämmande av 

vårdnivå. I sådana fall är det aktuellt med  medicinsk planering (se flöde nedan).  

Bakgrund 

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett 

särskilt boende. Planeringen, sk medicinsk plan ska innehålla beskrivning av bl.a. den 

vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska 

planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes 

närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet.  

Samtycke 

Patienten ska lämna sitt samtycke till den vård som planeras för henne. Vad som gäller vid 

ställningstagande till hjärt- och lungräddning kan du läsa här.  

  

http://www.ostragoinge.se/
https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorg/omsorgens-handbocker/handbocker/halso--och-sjukvardshandbok/hjart--och-lungraddning/
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Flöde 

1. Vad: Identifiera patient som är aktuell för planering (upprättande av den 
medicinska planen)  
Vem: sjuksköterska i den kommunala Hemsjukvården (även på boenden som drivs 

på entreprenad)  

Vem: läkare kan också uppmärksamma behov av planeringen 

 

2. Vad: kommunicera behov av planering 
Vem: ssk eller läkare (den som identifierat behovet) 

 

3. Vad: avtala samverkans-/planeringstid 
Vad: den avtalade tid ska vara en tid för samverkan som passar både läkare, ssk, 

patienten och dennes närstående om det är aktuellt. 

Mötet kan genomföras digitalt. Det finns en rutin hos Regin Skåne 

kring genomförande av möte med känd patient (se bifogat).   

Om patienten inte kan medverka vid planeringen hämta information från 

patienten kring hur hen vill ha det. Om närstående inte kan medverka vid 

planeringen men skulle ha företrätt patienter efter att denne lämnat sitt samtycke, 

fråga den närstående  om dennes synpunkter.  

Vem: läkare och sjuksköterska.  

4. Vad: genomföra planeringen 
Vad: planera tillsammans med patienten och dennes närstående.  

Vem: läkare och sjuksköterska. Medverkan från patient och närstående enligt 

ovan.  

 

5. Vad: dokumentera   
Vad: besluten dokumenteras i respektive vårdgivares journal. I den kommunala 

hälso- och sjukvården delges planeringen till berörd personal enligt gällande 

rutiner. Regionens dokumentation om vårdnivå kan även läsas i NPÖ.   

Vem: läkare och sjuksköterska. 

 

 

 


