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Förändrade rutiner vid utskrivning
Nu förändrar vi arbetsrutinerna inom vård-, stöd och omsorg som kommer att stärka den enskildes delaktighet och
ge en ökad trygghet vid hemgång från sjukhuset.

Förändrat arbetssätt
I Norrbotten utvecklar vi en ny tjänst som gör vård-, stöd- och
omsorgsprocessen säkrare för den enskilde och dess närstående. Det innebär bland annat förändrade arbetssätt vid
samtliga sjukhus i länet vid patientens utskrivning från sjukhuset. Från och med 1 januari 2018 trädde också en ny lag
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
i kraft som stödjer de nya arbetssätten.

Hur jag som enskild påverkas
Det innebär att du som är patient vid någon av vårdavdelningarna vid länets fem sjukhus eller vid obs-avdelning vid en hälsocentral kommer att påverkas av de förändrade arbetssätten
vid utskrivningen från sjukhus/obs-avdelning.
Utifrån de behov du har kommer vi inom primärvård/öppenvård och kommunens socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård att planera för din hemgång från sjukhuset tillsammans
med dig och dina närstående så du får den hjälp, stöd och de
hjälpmedel du behöver för att kunna komma hem.

Själva samordningen mellan olika vård-, stöd och omsorgsaktörer sker däremot efter utskrivningen då den samordnade individuella planen också upprättas eller uppdateras.
Det vårdplaneringsmöte som tidigare ägde rum på sjukhuset
kommer istället att i de flesta fall ske efter utskrivningen från
sjukhuset. Detta för att du som patient ska få möjlighet att
bli mer delaktig i planeringen av din egen vård-, stöd- och
omsorg vid upprättande en samordnad individuell plan.

Fast vårdkontakt
Det är en vårdpersonal från din hälsocentral eller specialistmottagning som utses till din fasta vårdkontakt och blir samordningsansvarig i samband med utskrivning från sjukhuset/
obs-avdelningen. Du har rätt att få kontaktuppgifter till denne
i samband med hemgången.
Önskar Du mer information kan du vända dig till kommunens
socialtjänst, hälso- och sjukvård eller din hälsocentral/specialistmottagning.
Mer information finns också att läsa:
www.norrbotten.se/minplan
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