
 

Rutin för omhändertagande av patient som genomgår undersökning mm vid annat sjukhus 
inom Skånes sjukhus nordväst 1 

 

 

Rubrik 
Rutin för omhändertagande 
av patient som genomgår 
undersökning mm vid annat 
sjukhus inom Skånes 
sjukhus nordväst 
 
Författare 
Borna Catharina 

Gäller för (enhet)  
Helsingborgs lasarett; 
Ängelholms sjukhus 

Dokumenttyp 
Riktlinje 
 
Faktaägare 
      

 
Utskrivet dokument gäller inte som original! 

Gäller from 
2017-05-08 

Giltigt t o m 
2024-06-30 Sida: 

 1 (2) 

 

Version: 
8 

Rutin för omhändertagande av patient som genomgår 
undersökning mm vid annat sjukhus inom Skånes sjukhus 
nordväst 
 
 
Remitterande enhet 

• Det medicinska ansvaret för patienten kvarstår hos remitterande enhet.  
• I remissen till mottagande enhet ska det framgå aktuella kontaktuppgifter till läkare på 

remitterande enhet. Om det inte är remitterande läkare som ska kontaktas så ska aktuella 
kontaktuppgifter framgå på remissen.  

• I remissen till mottagande enhet ska det tydligt framgå vilken klinisk läkare/jourlinje på 
mottagande sjukhus som ska kontaktas vid akuta tillstånd. 

• Avlämning och mottagande sker vid mottagande enhet alltid genom muntlig kontakt.  
• I remissen ska det framgå var patienten ska transporteras när undersökningen är avslutad.   

 
Ansvar vid remitterande enhet 
Det är remitterande enhets/ansvarig läkares skyldighet att tillgodose ett förutsägbart, ökat behov av 
övervakning, behandling och omvårdnad under transport samt i väntrum eller motsvarande såväl före, 
vid som efter undersökning. Remitterande enhet/ansvarig läkare har ansvar för att bedöma patientens 
behov och att tillse att personal med rätt kompetens medföljer patienten tills patienten återkommit till 
det egna sjukhuset. 
 
Mottagande enhet 

• Vid händelse av ett oförutsett akut behov av sjukvård ska läkare vid det 
verksamhetsområde/enhet där patienten befinner sig omedelbart informeras. Läkaren ska vidta 
och fullfölja lämpliga åtgärder utifrån patientens tillstånd till dess ansvaret är överlämnat och 
accepterats av annan läkare.  

• Personalen på mottagande enhet ska alltid ta kontakt med remitterande enhet eller jour på 
mottagande sjukhus om:  

o patienten försämras före/under/efter konsultation, undersökning, diagnostik eller 
behandling.  

o undersökningsfynd kräver akut åtgärd eller om undersökningsfyndet är oklart.  
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Ansvar vid mottagande enhet 
Det är sjukvårdspersonalen på den mottagande enheten som ansvarar för att patienten vid mottagandet 
har tillräckligt god övervakning för att kunna tillgodose det basala behovet av omvårdnad samt att 
upptäcka ett oförutsett akut behov av sjukvård.  
 
Verksamhetsområde/enhet där konsultation, undersökning, diagnostik eller behandling utförs skall ha 
lokala rutiner som säkerställer att patienter i väntrum eller motsvarande har tillräckligt god 
övervakning för att upptäcka ett oförutsett akut behov av sjukvård samt för att tillgodose basala behov 
av omvårdnad.  
 
 
Eventuella journalanteckningar om behandlingsbegränsning ska skrivas ut och journalkopia 
medfölja patienten. Kopian ska förvaras på så vis att sekretessen beaktas, förslagsvis i ett kuvert 
som överlämnas av den person som transporterar patienten.  
 
 

 


