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Patientinformation
Överförande av patient mellan sjukhus och kliniker med komplicerat
medicinskt vård- och omvårdnadsbehov

Bakgrund
I samband med händelseanalys har framkommit bristande rutiner avseende
planering av vård och behandling för patienter med komplext medicinskt vårdoch omvårdnadsbehov i de fall där flera olika specialiteter är involverade.

Överföring av patient mellan sjukhus
Vid överföring av patient mellan sjukhus där det krävs vård från flera specialiteter
ska anvarig specialist på avsändande patientansvarig klinik tillse att berörda
specialister utöver ansvarig klinik kontaktar varandra muntligen och avrapporterar
patienten.
Överföring får inte ske om denna kommunikation ej kommer till stånd.
Exempelvis ska intensivvårdsspecialist kommunicera med intensivvårdsspecialist
vid det andra sjukhuset när det gäller respiratorvård, njurmedicinspecialist till
njurmedicinspecialist när det gäller dialysåtgärder etc.

Överföring av patient med ambulans
Behandlande läkare vid avlämnande vårdenhet har ett övergripande medicinskt
ansvar för patienten framtill dess att patienten är bedömd eller registrerad hos
mottagande vårdenhet.
Personalen vid avlämnande vårdenhet som svarar för hälso- och sjukvården av
patienten ska skriftligen ge hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen:
1. information om patientens aktuella sjukdomstillstånd
2. anvisningar om patientens vård och behandling
3. uppgifter om destination
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Behandlande läkare vid avlämnande vårdenhet ska, om patienten bedöms vara i
behov av läkemedel under ambulansuppdraget, skriftligen ge tillfälliga ordnationer
till hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen.
Vid akuta medicinska situationer får hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen
ge patienten vård och behandling utifrån delegeringar och ordinationer enligt
generella direktiv (SOSFS 2009:10).
För tydlig och strukturerad överrapporteringsrutin rekommenderas SBAR som
grund för kommunikation.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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