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1.

Syfte och omfattning

Checklistan syftar till att tydliggöra läkares ansvar inför vårdplanering med
kommunens hemsjukvård.

2.

Ansvar och roller

2.1.

Chefer inom Division Primärvård

Ansvar för att denna checklista blir känd och tillämpad,

2.2.

Läkare i Primärvård

Ansvara för att känna till och tillämpa vid vårdplanering med kommunernas
hemsjukvård

3.

Beskrivning







Klargör hälso- och sjukvårdsansvar i samverkan med distriktssköterska
arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast på hälsocentralen
o Vårdplaneringen utgår från ett helhetsperspektiv
o Beskriv patientens behov av hälso- och sjukvård
o Utvärdera egenvård

Klargör medicinskt ansvar om även slutenvården är involverad
Sammanfatta sjukdomshistoria
 Uppdatera kroniska diagnoser
 Sammanfatta relevanta utredningar
Aktuella ordinationer
 Revidera medicinlista i journal och/eller Pascal
 Kvarstår indikation?
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4.

 Kan något sättas ut?
 Kan preparat bytas för att möjliggöra dosdisp, t ex kan NOAK vara
ett alternativ till Waran?
 Kan dostider anpassas efter befintliga insatser?
 Värdera egenvård kontra hälso- och sjukvårdsansvar
 Vad har gjorts för att stärka förmåga till eget ansvar?
 I vilka avseenden kan pat. inte ta eget ansvar?
 Hur har bedömning av egenvården kommunicerats med patienten?
 Fördjupad läkemedelsgenomgång – genomförd eller planerad?
Gör en sammanfattande anteckning som beskriver ovanstående och skriv en
plan för fortsatt utförande av aktuella hälso- och sjukvård i hemmet.
Nedanstående dokument lämnas till kommunens hemsjukvård, om möjligt
innan vårdplaneringen.
 Sammanfattande anteckning
 Uppdaterad läkemedelslista
 Kroniska diagnoser

Plan för kommunikation och implementering

Planen förankras på divisionens ledningsgrupp. Respektive verksamhetschef inom
primärvård ansvarar för att rutinen implementeras i den egna organisationen.

5.

Dokumentinformation

Checklistan har tagits fram av Nils Olsson medicinsk rådgivare Hälsovalskontoret
i samverkan med Hemsjukvård Gävle kommun. Checklistan har granskats före
fastställande av
Börje Svensson, chefläkare Div. Primärvård
Tommy Lundmark chefläkare Div. Primärvård
Nils Olsson, medicinsk rådgivare Hälsovalskontoret
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