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Patienter som på grund av platsbrist på Akutvårdsavdelningen (AVA) eller AVA
obs på Ljungby Lasarett (LL) kan läggas på en vanlig vårdavdelning men med en
tydlig läkaranteckning.
I denna anteckning ska det tydligt framgå att patienten är en AVA patient och att
en maximal vårdtid på 36 timmar gäller. Det ska också tydligt framgå vad som
planeras för patienten.
Viktigt att tala om för patient och anhöriga att hen fortfarande är en AVA patient.
Dessa patienter ska inte Linkas utan AVA:s rutin gäller.
För patienter som vårdas som AVA patienter på vårdavdelning och som har kontakt med
kommunal hemsjukvård/hemtjänst gäller följande handläggning:
Ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning/AVA ska alltid via telefon kontakta ansvarig
sjuksköterska i kommunen och informera om att patienten ska skrivas ut och rapportera
över patienten.

Vardagar dagtid
Hemsjukvård
För patienter som vårdas på Akutvårdsavdelningen, AVA, och som har kontakt med
kommunal hemsjukvård eller har behov av kommunal hemsjukvård gäller följande:
 Kommunikation
Ansvarig sjuksköterska ska kontakta ansvarig sjuksköterska i kommunen via
telefon och informera om att patienten ska skrivas ut och rapportera över
patienten.


Läkemedel
Patienter med dosdispenserade läkemedel ska ha en uppdaterad
ordinationshandling i Pascal. Övriga patienter ska ha en uppdaterad
läkemedelslista i Cosmic. Om patienten fått nytt läkemedel insatt och det
föreligger svårigheter för patienten/hemsjukvården att tillhandahålla det ska AVA
skicka med läkemedel efter överenskommelse.



Hjälpmedel
Om behov av hjälpmedel är aktuellt kontaktas kommunernas arbetsterapeut
och fysioterapeut/sjukgymnast via telefon av sjuksköterskan/paramedicin på
AVA.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Hemtjänst
För patienter som vårdas på Akutvårdsavdelningen, AVA, och som redan har
kommunal hemtjänst eller anses ha behov av hemtjänst (kommunal/privat) gäller
följande:
 Samma eller utökat behov av hemtjänst
Samordnare kontaktas i respektive kommun, se specifik telefonlista AVA
telefonlista interna webben


Inga hemtjänstinsatser i nuläget
Biståndshandläggare ska kontaktas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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