Samordnad vårdplaneringsprocess
Inskrivning

Vårdtidsplanering

Initiera/kalla

Vårdcentral

Vårdcentral

Vårdcentral

Håll ihop SVPLprocessen

Ta del av vårdtidsplaneringen

Avboka eventuellt
inplanerade besök
på vårdcentralen

Förbered för
Esthers hemgång

Kalla till SVPL i
bostaden som ska
ske inom 3 kalenderdagar. Utgå från
beräknat utskrivningsdatum

Säkerställ att
utskrivningplanen
ger en trygg hemgång och täcker
Esthers behov
fram till SVPL
-mötet

Vårdcentral

Bevaka Link minst
3 gånger per dag:
8+12+16

Esther åker
till sjukhus

Dokumentera
ansvar/insatser
i utskrivningplanen
som ska täcka
Esthers första tid
i bostaden innan
SVPL genomförs

Utskrivningsklar

Stäm av tid för
SVPL i bostaden
Kallade deltar
i SVPL

Slutenvård

Slutenvård

Slutenvård

Slutenvård

Skicka inskrivningsmeddelande oavsett tid på dygnet

Bedöm och bekräfta beräknat
datum för utskrivning inom 24
timmar

Initiera SVPL vid
nytt eller utökat
behov, inhämta
samtycke till SVPL

Allt klart – Esther
är utskrivningsklar

Inhämta Esthers
samtycke

Ge utskrivningplanen till Esther

Informera Esther
om planerad vård
och beräknat
datum för
utskrivning

Dokumentera ansvar/insatser i utskrivningplanen
som ska täcka
Esthers första tid
i bostaden innan
SVPL genomförs

Kommun

Kommun

Kommun

Avboka eventuellt
inplanerade insatser

Ta del av vårdtidsplaneringen

Skicka ADL/kom
status samt information om aktuella
insatser om Esther
är känd

Förbered för
Esthers hemgång

Besvara och bekräfta tid för SVPL
i bostaden

Meddela tid när
Esther kan komma
åter till bostad

Dokumentera ansvar/insatser i utskrivningplanen
som ska täcka
Esthers första tid
i bostaden innan
SVPL genomförs

Esther ska kunna
återgå till bostaden inom 24 tim

Bevaka Link minst
3 gånger per dag:
8+12+16

Kommun

Bevaka Link minst
3 gånger per dag:
8+12+16

för personer i alla åldrar, oavsett diagnos och boendeform,
som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt socialtjänsten
och/eller den landstingsfinansierade öppna vården

Kallade deltar
i SVPL

Esther hemma
SVPL genomförs med SIP
som resultat

– Vad är viktigt för dig?

Vårdsamordnaren leder
SVPL-mötet

– Vad behöver du hjälp med?

Kallade professioner är
förberedda och deltar aktivt
i mötet

Kontaktuppgifter

Vårdsamordnaren dokumenterar SIP i Cosmic Link
Skickar SIP till Esther samt
övriga parter som ej har
åtkomst till Cosmic Link

Bekräfta fastställd
tid för SVPL
i bostaden
Kallade deltar
i SVPL

SIP
– Vad kan du göra själv?
– Vad gör du om…?
Vårdsamordnare följer upp
SIP inom 1 månad
Esther har tillgång
till SIP – 1177 Vårdguidens
e-tjänster
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