Inskrivning och medgivande avseende Mobilt vårdteam
Jag väljer/önskar skrivas in i Mobilt vårdteam (patientens medgivande)
Mobilt vårdteam, vårdcentralens namn och ort:

SIP upprättad Datum____________ Ort________________

Tidigare/föregående Mobilt vårdteam (ifylles endast vid byte)

Dina uppgifter (patientens personuppgifter)
Namn

Personnummer (12 siffror)

Adress

Telefon dagtid

Datum och namnunderskrift

Uppgifter om ombud (annan utsedd person med fullmakt att företräda
patienten)
Ombudets namn

Personnummer (12 siffror)

Adress

Telefon dagtid

E-post

Datum och underskrift måste finnas för att valet ska vara giltigt.
Dina uppgifter kommer att lagras i ett dataregister avsett för att administrera val av
Mobilt vårdteam.
Mer information finns på www.1177.se/skane/halso-vardval.
Jag medger att Mobilt vårdteam får tillgång till min journal från den vårdcentral
där jag är listad.

Datum och namnunderskrift

Ort och datum
Läkare i Mobilt vårdteam
_______________________________

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Läs mer på hemsidan skane.se.

Inskrivning och medgivande avseende Mobilt vårdteam
Namnförtydligande

Lathund för hur inskrivning till Mobilt vårdteam ska gå till


Fyra av nedanstående fastställda kriterier ska vara uppfyllda inför inskrivning:
o Tre eller fler kroniska diagnoser
o Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste 12 månaderna
o Sex eller fler stående läkemedel/mediciner (exkl. ögondr, salvor etc)
o Patienten klarar inte den personliga omvårdnaden
o 75 år eller äldre
o Erhåller hemsjukvård



Vårdcentralen tar med listningsblanketten till mötet/tillfället i samband med hembesök.



SIP ska tillsammans med kommunen alltid ha gjorts innan patienten kan skrivas in till Mobilt vårdteam.



På inskrivningsblanketten ska finnas information om patientens medgivande till inskrivningen med underskrift av patient eller patientens ombud.



Inskrivande läkare i Mobilt vårdteam tar med blanketten till sin vårdcentral och skriver in patienten i Lissy.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Läs mer på hemsidan skane.se.

