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Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avseende 
större helger 2022 – 2023 
 
För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under 
större helger 2022 - 2023 (påsk-, ”nationaldags”-, midsommar samt jul- och 
trettondagshelgen 2022 – 2023) har Region Skåne och kommunerna i Skåne, via Skånes 
Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin.  
 
Syftet med tilläggsrutinen är att under dessa helgperioder skapa utrymme för gemensam 
planering rörande inneliggande patienter. Målsättningen är att patienter kontinuerligt ska 
kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar. 
 
 Den slutna vården ska särskilt beakta att:  

− I god tid bidra till en fullgod kartläggning så att ett snabbt ställningstagande kan fattas.  
− Så fort som möjligt efter kartläggningen är gjord;  

o ange eventuellt kvarstående medicinskt ansvar, 
o föreslå ställningstagande till SIP, 
o ange behov av omedelbara åtgärder/insatser efter utskrivning, 
o justera och säkerställa övriga parters justeringar.  

− Efter läkarbedömning registrera patienten som utskrivningsklar.  
− I god tid förbereda och se till att nödvändig information som läkemedelslista och 

tvärprofessionell epikris översänds till den av Region Skåne finansierade öppna 
vården samt kommunen. Informationen ska i dessa fall överföras före eller i direkt 
anslutning till utskrivning.  

− Om det saknas läkemedel/förbrukningsmaterial etc, då patienten kommer hem tar 
den kommunala sjuksköterskan kontakt med utskrivande avdelning, som i sin tur 
ombesörjer att läkemedel/förbrukningsmaterial med mera skickas med taxi hem till 
patienten eller till den adress som anges av sjuksköterska i kommunen. 

 
Vårdcentral i Hälsoval Skåne ska särskilt beakta att:  

− I god tid bidra till en fullgod kartläggning så ett snabbt ställningstagande kan fattas.  
− Så fort som möjligt ska vårdcentralen; 

o ange fast vårdkontakt (innan utskrivning), 
o ange sitt medicinska ansvar, 
o efter samråd med kommunen bekräfta eller avvisa förslaget till SIP. 

− I god tid skicka kallelse till SIP. Kallelse till SIP kan även skickas innan patienten är 
bedömd utskrivningsklar.  

− Medicinskt ansvar åvilar, om inte annat är överenskommet i ställningstagandet, 
vårdcentral i Hälsoval Skåne (Falck under jourtid).  

 
Kommunen ska särskilt beakta att: 

− I god tid bidra till en fullgod kartläggning så ett snabbt ställningstagande kan fattas. 

− Så fort som möjligt beskriva de socialtjänstinsatser och/eller hälso-och 
sjukvårdsåtgärder, inklusive rehabilitering och hjälpmedel, som tillgodoses 
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omedelbart efter utskrivning så att patienten kan skrivas ut från den slutna vården 
under helgdagarna eller enligt överenskommelse. 

− Hjälpmedel som är vanligt förekommande i samband med utskrivning finns 
tillgängliga. 

 
OBS! Samtliga berörda enheter ska bevaka och hantera de olika delprocesserna i Mina 
planer vid nedan överenskomna dagar och tidpunkter. I övrigt sker ingen gemensam 
planering under dessa helgdagar. 
 
Tillägg påskhelgen 2022, ”nationaldagshelgen”, midsommarhelgen samt jul- och 
trettondagshelgen 2022 - 2023 

• Den slutna vården måste påskdagen den 17/4, söndagen 5/6, midsommardagen den 
25/6, juldagen den 25/12 samt lördagen den 7/1 ansvara för att de personalresurser 
som behövs finns tillgängliga för att mellan kl 09.00 -13.00 bevaka och aktivt hantera 
de olika delprocesserna i Mina planer. Detta för att patienten ska kunna skrivas ut 
från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar.    

 

• Vårdcentral i Hälsoval Skåne och kommunen måste påskdagen den 17/4, söndagen 
5/6, midsommardagen den 25/6, juldagen den 25/12 samt lördagen den 7/1 ansvara 
för att de personalresurser som behövs finns tillgängliga för att mellan kl 10.00 -14.00 
bevaka och aktivt hantera de olika delprocesserna i Mina planer. Detta för att 
patienten ska kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är 
utskrivningsklar.  

 
Generella tillägg för påskhelgen 2022, ”nationaldagshelgen”, midsommarhelgen samt 
jul- och trettondagshelgen 2022 – 2023 
Notera att patienter, under samtliga röda dagar under storhelgerna, kan skrivas ut om 
planering skett och parterna är överens om att utskrivning ska ske. Patienter med 
oförändrade insatser/åtgärder eller mindre omfattande nytillkomna insatser/åtgärder, kan 
efter överenskommelse med tjänstgörande sjuksköterska i kommunen, skrivas ut från den 
slutna vården. Medicinskt ansvar åvilar, om inte annat överenskommet i ställningstagandet, 
vårdcentral i Hälsoval Skåne (Falck under jourtid).  
 
För de patienter där gemensam planering inte har slutförts men som ändå själva väljer att bli 
utskrivna under helgperioderna ska den slutna vården försäkra sig om att patienten, och 
eventuellt närstående, är införstådda med att kommunens insatser inte kan påbörjas i 
samband med utskrivningen. Patienten informeras även om att denne själv måste kontakta 
kommunen närmaste vardag för att komma överens om tidpunkt för planering av insatser. 
Den slutna vården journalför att informationen är lämnad.  
 
De patienter som går hem under de dagar under helgperioderna då ingen gemensam 
planering sker 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.  
 
I övrigt gäller Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.1  
 
 
Carina Lindkvist   Pia Lundbom 
Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Skånes Kommuner    Region Skåne 

 
1 Se Vårdgivare Skåne; https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-
slutenvard/#106847  
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