RUTIN• METODSTÖD •

Samverkan mellan Örebro
kommun och ASIH

Social välfärd
Örebro kommun
orebro.se

2018-06-15

Sov 344/2018

2

Innehåll
Inledning ...................................................................................................... 3
Utskrivningsplanering/SIP på sjukhuset .................................................................... 3
Planering/SIP i personens hem ................................................................................. 3
Geriatriska kliniken, palliativa sektionen avdelning 84 .................................. 4
Patient som är inskriven i allmän palliativ vård ..................................................... 4
Palliativa trygghetsplatser på Skebäcksgården ............................................. 4

Bilaga Ansvarsfördelning ............................................................................ 5

Inledning
Rutinen bygger på ”Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län”. 1
Samverkan mellan Örebro kommun och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
ska ske vid behov av gemensamt ansvar för vård av patient. När det blir aktuellt
med samverkan ska en samordnad individuell plan (SIP) genomföras. 2

Utskrivningsplanering/SIP på sjukhuset
I samband med SIP beslutas om ansvarsfördelning mellan kommunen och ASIH
för gemensam vård av patient. Avdelningarna på sjukhuset ansvarar för att kalla
till utskrivningsplanering eller till en SIP.
•

I vård och omsorg förvaltningen kallas ansvarig sjuksköterska,
arbetsterapeut och palliativa vårdsamordnare för planering av
utskrivningsklara patienter som bor i ordinärt boende. 3

•

I förvaltningen för funktionshindrade kallas ansvarig sjuksköterska,
arbetsterapeut och biståndshandläggare för planering av utskrivningsklara
patienter. Sjuksköterska i förvaltningen för funktionshindrande kallar
palliativ vårdsamordnare vid behov.

•

Vid utskrivningsplanering/SIP beslutas om ansvarsfördelning mellan
kommunen och ASIH inför gemensam vård av patient enligt bilaga.

•

Kommunens sjuksköterska och ASIH ska ta varsin kopia av bilagan.
I patientens hemmapärm ska det finnas kontaktuppgifter och
telefonnummer till ansvariga för vården.

•

Beslut om ansvarsfördelning enligt bilaga dokumenteras i respektive
patientjournal.

Planering/SIP i personens hem
För patient som är inskriven i ASIH och är i behov av samverkan ansvarar ASIH
för att kalla till planering/SIP. I samband med SIP beslutas om
ansvarsfördelning mellan kommunen och ASIH för gemensam vård av patient.
•

I vård och omsorg förvaltningen kallas ansvarig sjuksköterska,
biståndshandläggare och arbetsterapeut vid behov. Sjuksköterska i
förvaltningen vård och omsorg kallar vid behov palliativ vårdsamordnare.
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•

I förvaltning för funktionshindrade kallas ansvarig sjuksköterska,
arbetsterapeut och biståndshandläggare. Sjuksköterska i förvaltningen för
funktionshindrande kallar vid behov palliativ vårdsamordnare.

•

Vid planering/SIP beslutas om ansvarsfördelning mellan kommunen och
ASIH inför gemensam vård av patient enligt bilaga.

•

Kommunens sjuksköterska och ASIH ska ta varsin kopia av bilagan.
I patientens hemmapärm ska det finnas kontaktuppgifter och
telefonnummer till ansvariga för vården.

•

Beslut om ansvarsfördelning enligt bilaga dokumenteras i respektive
patientjournal.

Geriatriska kliniken, palliativa sektionen avdelning 84 Region Örebro Län

Patient som är inskriven i ASIH och i behov av kontinuerligt observation,
symtomlindring som inte kan tillgodoses i hemmet gör ASIH bedömning om
behov av att komma till avdelning 84.

Patient som är inskriven i allmän palliativ vård
När patient är inskriven i allmän palliativ vård och har behov av avancerad
sjukvård i hemmet ska ansvarig läkare i primärvården skicka remiss till Geriatriska
kliniken, palliativa sektion för behov av samverkan. Då det blir aktuellt med
samverkan kan planering/SIP genomföras och primärvården eller sjuksköterska i
kommunen ansvarar för att kalla till planering/SIP.
•

Ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och ASIH samt
biståndshandläggare ska kallas.

•

Vid planering/SIP beslutas om ansvarsfördelning mellan kommunen och
ASIH inför gemensam vård av patient enligt bilaga.

•

Kommunens sjuksköterska och ASIH ska ta varsin kopia av bilagan.
I patientens hemmapärm ska det finnas kontaktuppgifter och
telefonnummer till ansvariga för vården.

•

Beslut om ansvarsfördelning enligt bilaga dokumenteras i respektive
patientjournal.

Palliativa trygghetsplatser på vård och omsorgboende Skebäcksgården

Palliativa trygghetsplatser finns tillgängligt för personer som bor i ordinärt
boende inom Vård och omsorgsförvaltningen och är inskrivna i allmän palliativ
vård. Sjuksköterska bedömer behov av att komma till palliativa trygghetsplatser
enligt kriterier.4
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Rutin palliativa trygghetsplatser

Bilaga
Ansvarsfördelning mellan Örebro kommun och ASIH
Namn:
Personnummer:

Uppdrag/ansvar
Huvudansvarig läkare och
Sjuksköterska
Ansvarig arbetsterapeut
Ansvarig sjukgymnast
Ansvarig för hemmapärm
Informationsmöte för
omvårdnadspersonal
Sjuksköterska som ska åka på
larm i första hand
Sjuksköterska som kontaktas vid
behov i första hand
Veckobesök/besök efter behov
Veckorapport
Ordinera läkemedel, infusion,
prover
Provtagning
Ansvar för delegering av
omvårdnadspersonal
Tillhandahålla APO dos, recept,
läkemedel
Tillhandahålla läkemedel vid
behov
Iordningställa dosett
Läkemedelsöverlämning av
iordningsställd dosett/APO dos
Administrera injektioner
Administrera injektioner vid
behov
Administrera insulin
Kontrollera blodsocker

Kommun
Ssk

Primärvård
läkare

ASIH
Ssk

ASIH
läkare

Omvårdnadspersonal
Grupp
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Uppdrag/ansvar

Kommun
Ssk

Primärvård
läkare

ASIH
Ssk

ASIH
läkare

Omvårdnadspersonal
Grupp

Ansvara för signeringslistor
Piccline/ SVP Oml/skötsel
Tillhandahålla omläggnings
material till SVP och Piccline
Koppla på/ av infusion
Tillhandahålla material för att
koppla infusioner
Tillhandahålla infusioner
Skötsel av smärtpump
(byta påse och batterier)
Läsa av smärtpump dagligen
Såromläggning
Tillhandahålla såromläggnings
material
Förskriva och beställa
inkontinenshjälpmedel
Sjuksköterska bedömer och
ordinera vak
Undersökning efter dödsfall
Ansvar för personaluppföljning
efter dödsfall
Ansvarar för
närståendeuppföljning
Registrering dödsfall i Palliativa
registret

Avstämning samverkan
Datum för utskrivningsplanering / SIP________________________________
Sjuksköterska Örebro kommun ______________________________________
Läkare vårdcentral________________________________________________
Sjuksköterska ASIH ______________________________________________
Läkare ASIH____________________________________________________
Datum för uppföljning ____________________________________________

