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Syfte
Anteckning Utskrivningsplanering är avsedd för att ge en helhetsbild över patientens utskrivningsplanering. Verksamheterna ser vad som har gjorts och vad
som kvarstår att göra. En säkrare övergång från slutenvård till Primvård och/ eller kommun.
Mina planer är inte ett journalsystem, därför ska anteckningen användas. Anteckningen Utskrivningsplanering fungerar också som reservrutin till Mina
planer.
Läs mer om samverkan vid utskrivning: https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/mina-planer-vardplanering/

Manual till Utskrivningsplanering
Term (sökord)

Beskrivning

Typ av sökord

Val

Informationsblad utdelat

Om patienten fått
informationsblad om
samverkan vid utskrivning.

Enval

Ja
Nej

Samtycke,
informationsutbyte

Här ska dokumenteras om
patienten samtyckt till
samverkan vid utskrivning.

Flerval

Patienten samtycker
Patienten samtycker ej
Patienten återtar samtycket
Menprövning gjord

Beräknad tid för utskrivning Vilken beräknad utskrivningstid Datum
som läkare beslutat och som
också är ifylld i Mina planer.
Utskrivningsklar

Datum för utskrivningsklar i
Mina planer.

Datum

Fast text

Term (sökord)

Beskrivning

Typ av sökord

Val

Inskrivningsmeddelande

Datum för när inskrivningsmeddelandet publicerats i
Mina planer.

Enval+Datum

Publicerat

Kartläggning av info.utbyte

Huruvida kartläggningen är
påbörjad i Mina Planer

Enval+Datum

Påbörjad
:

Egenvårdsbedömning

För att påminna om att
egenvårdbedömningen ska
göras och dokumenteras på
blankett som finns under
korr/intyg.

Enval lång

Ja, se särskild blankett
Inte aktuellt

Ställningstagande,
utskrivning

Ställningstagande är genomfört Enval
i Mina planer.

Se Mina planer
:

Ställningstagande till SIP

Om patienten behöver tid för
ny SIP och huruvida denna
behöver göras inneliggande
eller kan göras efter
utskrivning.

Flerval lång
skyddad

SIP finns, behöver ej
SIP finns, behöver uppdateras.
SIP finns, behöver uppdateras.
SIP finns ej, behöver skapas.
SIP finns ej, behöver skapas.
SIP behövs inte.

SIP genomförs

Var och när SIP är bokad.

Enval+Datum

Avancerad sjukvård i
hemmet

Om patienten är inskriven i
ASIH eller har punktinsatser
från ASIH.

Enval

På vårdavdelning
Efter utskrivning
Punktinsats
Helt inskriven
:

Datum för utskrivning

Tidpunkt när patienten ska
skrivas ut från avdelningen.

Datum+Tid

Fast text

under korr/intyg

uppdateras.
Görs efter utskrivning.
Görs under slutenvårdstillfället.
Görs efter utskrivning.
Görs under slutenvårdstillfället.
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Term (sökord)

Beskrivning

Typ av sökord

Transport beställd till

Hur dags transport från
sjukhuset är beställd eller
planerad med närstående som
hämtar. Vilken typ av fordon
som används skrivs också här.

Enval+Datum+Tid Taxi
Liggande transport
Närstående hämtar
Specialfordon
:

Rapporterad till

Kontaktuppgifter till
Primärvård och kommunal
hälso-och sjukvård finns i
Allmänna patientuppgifter.

Text+Datum+Tid

Permission

Fritext

Återlämnande av ägodelar

Fritext

Läkemedelshantering

Fritext

Info till/från närstående

Övrigt

Vilken information kring
patientens utskrivning
närstående har fått.

Datum

Datum

Val

Fast text

