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Beläggningsplan
Definition ledig vårdplats








Disponibla vårdplatser minus belagda vårdplatser= antalet lediga
vårdplatser
Belagd vårdplats = patient i behov av säng
Ledig vårdplats = städad/bäddad vårdplats
Patient som befinner sig på IVA= ledig vårdplats på avdelning patienten
kommer ifrån
Patient som befinner sig på teknisk vårdplats, HIA (gäller inte
medicinkliniken) = vårdplats kvar på avdelning patienten kommer ifrån.
Kan omvärderas av vårdplatskoordinator/bakjour i förhållande till
vårdplatsläget
Patient på permission mer än 12 timmar = ledig vårdplats

Bokning av vårdplats

Vid bokning av vårdplats ska följande information om patienten delges.







Namn
Personnummer
Inläggningsorsak
Önskemål specifik avdelning, alternativ avdelning
Enkelrum och orsak
Telefonnummer att ringa för rapport

Vårdplats bokas av vårdplatskoordinator, läkare eller sjuksköterska.
Vardagar kl. 07.00- 16.00 kontaktas vårdplatskoordinator
Bokning av vårdplats jourtid CLV, kontakt LAS akutmottagning
Bokning av vårdplats jourtid LL kontakt bakjour/primärjour.
Klar för inläggning


CLV diktat utskrivet
LL inläggande läkare rapporterar muntligt till mottagande sjuksköterska
när bokningen är genomförd i enhetsöversikten
Diktat ska finnas



Aktuella ordinationer inlagda, läkemedelslista aktiverad

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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NEWS2 påbörjad och patienten stabiliserad enligt MIG-riktlinje, vid
inläggning av instabil patientrapport läkare till läkare
Nödvändiga läkemedel* ska vara givna
Utförda åtgärder** dokumenterade och signerade

*Nödvändiga läkemedel definieras som de som behövs för att patientens
akuta sjukdomstillstånd inte ska försämras av att vänta med dessa till dess att
patienten kommit till vårdavdelning.
**Utförda åtgärder inkluderar omvårdnad, provtagning, undersökningar etc.
som har betydelse för patientens akuta sjukdomstillstånd och ska inte
försämra patientens tillstånd av att vänta med dessa åtgärder till dess att
patienten kommit till vårdavdelning. Vid tveksamheter beslutar ansvarig läkare
vilka åtgärder som ska utföras
Säker överflyttning



Plats bokas enligt rutin ”bokning av vårdplats”
Sjuksköterska på akuten meddelar mottagande sjuksköterska på avdelning
när patienten är klar för inläggning och markerar i enhetsöversikten
”beslut om inläggning ” Målet är förflyttning inom 30min.
CLV:
Mottagande sjuksköterska läser inskrivningsanteckning och ringer därefter
upp sjuksköterskan på akuten för kort rapport enligt ISBAR.
LL:
Sjuksköterska akuten meddelar mottagande sjuksköterska avdelning när
patienten är klar för inläggning och ger kort rapport enligt ISBAR.
Fokus vid rapport är eventuella oklarheter kring utförda och planerade
åtgärder gällande:
- Läkemedel
- Utförda åtgärder
- Övrigt som har betydelse för en fortsatt säker vård
- Överenskommelse om tidpunkt för överflyttning

Säker överflyttning av patient till AVA OBS, HIA/MIMA, IVA





Plats bokas av läkare vid inläggning eller förflyttning innan diktat är
utskrivet
AVA OBS, rapport sker läkare till sjuksköterska
HIA/MIMA, dagtid vardagar rapporterar läkare till läkare, jourtid
rapporterar läkare till SSK
IVA, rapport sker läkare till läkare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ansvarig sjuksköterska ger kort rapport enligt ISBAR till mottagande
sjuksköterska. Fokus är eventuella oklarheter kring utförda och planerade
åtgärder gällande:
- Läkemedel
- Utförda åtgärder
- Övrigt som har betydelse för fortsatt säker vård
- Överenskommelse om tidpunkt för överflyttning

Definition ledningsansvarig sjuksköterska (LAS)
LAS-funktionen är en övergripande dygnet- runt- funktion på avdelningen och
samordnande länk inom sjukhuset samt mot externa verksamheter.
Uppdraget är tydligt fördelat varje arbetspass och vederbörande bär LAS-skylt
samt ansvarar för avdelningens LAS-telefon.
Vid skiftbyte sker överrapportering av aktuellt läge på avdelningen utifrån
ansvarsområdena nedan till övertagande LAS.





Vårdplatser
Bemanning
Allvarlig händelse
Eventuella lokala tillägg

Arbetsrutin gällande aktuell vårdplatssituation
Ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) akutmottagning Ljungby
och Växjö
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=225746
Arbetsrutin gällande aktuell vårdplatssituation för Ledningsansvarig
sjuksköterska
(LAS) vårdavdelning Växjö och Ljungby
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=225749
Arbetsrutin gällande vårdplatssituation läkare Växjö (CLV) Ljungby (LL)
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=225725
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Beläggningsplan för somatisk slutenvård i Region
Kronoberg
Kliniker och vårdavdelningar
Beläggningsplanen är styrdokument till kliniker som är kopplade till
vårdplatskoordinatorerna i Region Kronoberg dvs. medicin, infektion, onkolog,
kirurg, ortoped, akutgeriatriken - och akutkliniken.
Vårdplatser
Disponibel vårdplats
Vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer
patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Överbeläggning
Vårdplats med fysisk utformning, utrustning som en disponibel vårdplats men
som inte avdelningen har bemanning för.
Korridor
Utöver överbeläggningstaket finns möjlighet att tillfälligt vårda patienter på fysiskt
ej arbetsmiljömässigt godkända vårdplatser, korridor. Undantag gäller för
infektionskliniken där man p g a beslut från smittskydd inte får vårda patient på
korridorsplats.






Patienten som vårdas i korridor ska klara förflyttningar till och från säng
självständigt
Patient med omvårdnadsbehov får dessa vårdplatser endast användas i
undantagsfall där patientens behov kräver klinikens eller avdelningens
specifika kompetens
I journalen ska det framgå att patient kan vårdas i korridor
Platserna får bara användas tills vårdplatstrycket jämnats ut vilket ska ske
skyndsamt

Utlokaliserad patient
Inskriven patient som vårdas på annan klinik än den som har specifik kompetens
och medicinskt ansvar för patienten.


Beslut om utlokalisering fattas av vårdplatskoordinator/bakjour
kirurgi/medicin
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Utlokalisering skall dokumenteras i patientjournal
Patient ska rondas under förmiddagen av medicinskt ansvarig läkare
Läkare skall efter rond vardagar återkoppla till vårdplatskoordinatorn,
jourtid ansvarar läkare i samråd med LAS akutmottagning om eventuell
förflyttning till medicinskt ansvarig klinik skall prioriteras.

Ansvar
Vardagar 07:00-16:00
Vårdplatskoordinatorerna har fullt mandat att utifrån beläggningsplanen
samordna och fördela patienterna inom Regionens somatiska slutenvårdsplatser




All inläggning, förflyttning eller övertag av patienter utanför
akutmottagningen måste förankras och överrapporteras mellan ansvariga
läkare
Journalanteckning och uppdaterad läkemedelslista ska finnas
Vårdplatskoordinatorn kontaktas som ordnar med vårdplats så snart
möjlighet ges.

Medicinsk prioritet. I första hand vårdplats på önskad avdelning, i andra
hand vårdplats inom kliniktillhörighet annars utlokalisering. Innan beslut
om förflyttning av patienter mellan sjukhusen gäller följande

Beskrivning beläggningslägen
Normalläge

Alla kliniker arbetar som vanligt och det finns disponibla vårdplatser.
Ansträngt läge
Flertalet disponibla vårdplatser är belagda på en eller flera kliniker.




Översyn av aktuellt vårdplatsläge skall ske på respektive klinik/sjukhus,
vardagar 07:00-16:00 görs detta av vårdplatskoordinator /jourtid LAS
akutmottagning.
Vårdplatskoordinator kontaktar avdelningschef/verksamhetschef för
information aktuellt vårdplatsläge
LAS akutmottagningen kontaktar ansvarig bakjour/primärjour
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Medicinsk prioritet. I första hand vårdplats på önskad avdelning, i andra hand
vårdplats inom kliniktillhörighet annars utlokalisering. Innan beslut om
förflyttning av patienter mellan sjukhusen gäller följande:
CLV






AVA används som buffert för samtliga kliniker.
Vårdplatskoordinator/bakjour kirurg/medicin ser över möjligheterna
gällande överbeläggning/korridor med respektive avdelnings LAS, vilket
skall värderas utifrån bemanning
Vårdplatskoordinator/bakjour kirurg tar kontakt med LAS på barn- och
kvinnokliniken gällande möjlighet att ta emot lämplig kirurg/ortoped
patient
AVA-obs platserna används som vanlig AVA plats,
vårdplatskoordinator/bakjour kirurg/medicin har dialog med IVA läkare
när detta sker.
Utlokalisering

LL



Vårdplatskoordinator/bakjour kirurg/medicin ser över möjligheterna
gällande överbeläggning/korridor med respektive avdelnings LAS, vilket
skall värderas utifrån bemanning
Utlokalisering

Allvarligt läge
Flertalet disponibla vårdplatser på respektive sjukhus är belagda och ovanstående
åtgärder gällande ansträngt läge är utförda och värderade.
Vardagar kontorstid



Vårdplatskoordinator kontaktar sjukhuschef/biträdande sjukhuschef och
informerar om aktuellt vårdplatsläge.
Sjukhuschef/biträdande sjukhuschef sammankallar vid behov berörda
SHV verksamhetschefer

Jourtid


Bakjour kontaktar vid behov berörd verksamhetschef och informerar om
aktuellt vårdplatsläge
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Katastrofläge
Båda sjukhusen har en beläggning som överstiger överbeläggningstaken. Särskild
krisledning aktiveras av tjänsteman i beredskap (TiB) enligt plan vid allvarlig
händelse.

Förändring av disponibla vårdplatser
Förändring av disponibla vårdplatser kan fattas av verksamhetschef fram till
nästkommande vardag. Längre neddragning än 1 dygn kan endast beslutas av
sjukhuschef/biträdande sjukhuschef.
Alla förändringar gällande vårdplatser skall informeras av verksamhetschef till
vårdplatskoordinatorerna som ansvarar för beläggningsadministrationen i Cosmic.
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