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5. MEDDELA OM UTSKRIVNINGSKLAR

MÅLSÄTTNING

• Att tydliggöra när den enskilde inte längre är i medicinskt behov av regionens heldygnsvård.
• Signalera till kommun och öppenvård att verkställa sina insatser.
• Säkerställa att nödvändiga förberedelser inför den enskildes utskrivning har utförts.

PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SKA: 

Behov av insatser från en eller båda huvudmännen efter utskrivning. 

• Meddela berörda enheter om att den enskilde är utskrivningsklar om den behandlande
läkaren	har	bedömt	att	den	enskildes	hälsotillstånd	är	sådant	att	det	inte	längre	finns	behov
av hälso- och sjukvård inom heldygnsvården.

• Meddelande om att den enskilde är utskrivningsklar ska skickas senast klockan 12.00
vardagen före planerad utskrivning.

• För en trygg och säker utskrivning ska heldygnsvården:
• Säkerställa	att	läkemedel	finns	tillgänglig	för	den	enskilde	i	tre	dagar	eller	fram	till	dess

att den enskilde, dess närstående eller annan person i den enskildes närhet kan hämta ut 
förskrivna läkemedel på apotek. 

• Pascal	ska	aktiveras.	Ordinationsändringar	ska	dokumenteras	i	Pascal	och	befintligt
journalsystem. Har den enskilde APO-dos och läkemedelsordinationen har ändrats ska
en akutbeställning göras.

• Vid behov, initiera bostadsanpassning.

ÖPPENVÅRDEN SKA:

Behov av insatser från en eller båda huvudmännen efter utskrivning. 

• Kvittera meddelande om att den enskilde är utskrivningsklar i TakeCare, datum och tid för
kvittensen	ska	specificeras.

• Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av berörda enheter inom öppenvården.

SOCIALTJÄNSTEN OCH/ELLER DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SKA:

Behov av insatser från en eller båda huvudmännen efter utskrivning. 

• Kvittera meddelande om att den enskilde är utskrivningsklar, datum och tid för kvittensen
ska	specificeras.

• Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av berörda enheter inom kommunen
inför utskrivning. 
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