
Klinik för Nära Vård



Överenskommelse mellan stat, kommuner och 
regioner:
* Omställning till god och nära vård
* Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården

* Patientkontrakt och andra sätt att främja samordning, samverkan och        
ökad delaktig
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Verksamhetsidé

Ge vård till patienter och vara ett stöd 
för närstående och andra vårdgivare. 

Patienterna ska få sina behov 
tillgodosedda 

där de bor och vistas.



Varför Omsorgskoordinatorer?

 Uppdrag från regionen
 Sammanhållen vårdkedja

 Minska antalet inskrivningar i slutenvård utan medicinska behov

 Rätt patient på rätt plats i vårdkedjan
 Identifiera mångbesökare och äldre patienter med ett förnyat eller 

förändrat omsorgsbehov
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Flödet genom vårdkedjan 

HT/ HSV / anhörig / 
patient 
uppmärksammar en 
försämring hos  
patienten/ remiss från 
PV

Vårdbegäran skrivs 
Patienten åker till 
akutmottagningen för 
läkarbedömning 

Sjuksköterska och 
läkare träffar patienten 
och gör sedvanliga 
undersökningar      

Läkare bedömer att 
patienten inte behöver 
medicinsk 
slutenvård

Sjuksköterska / patient 
uppmärksammar ett 
ökat omsorgsbehov  

Sjuksköterska kontaktar 
omsorgskoordinator 

Omsorgskoordinator 
träffar patienten och 
identifierar önskemål 
och behov. Erbjuder att 
ta kontakt med 
biståndshandläggare.

Om patienten önskar 
tas kontakt med 
biståndshandläggare. 

Patient som kan gå hem med utökade insatser eller plan för när dessa kan komma igång, åker hem från 
akutmottagningen.
Om behov finns kan patient kvarstanna på 23timmarsplats för hemgång dagen efter.
Om behov av kvarstanna längre så blir det en inskrivning med sedvanligt förfarande i SAMSA och planering.



23 timmarsplats
 Innebär ingen inskrivning i slutenvård, inget inskrivningsmeddelande i 

SAMSA
 Då kommunen inte kan ta emot patienten med utökade insatser 

samma dygn som denne inkommer till akutmottagningen

 Kommer användas efter kl 16.00 för att omsorgskoordinatorn ska 
kunna påbörja planeringen dagen efter

 Om patient inkommer dag före helg och hemgång inte blir aktuellt 
kommer det bli en inskrivning i slutenvård och hanteras enligt gällande 
rutin i SAMSA. 
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Vi ser fram emot ett gott samarbete med er 


	Klinik för Nära Vård
	Överenskommelse mellan stat, kommuner och regioner:
	Verksamhetsidé
	Varför Omsorgskoordinatorer?
	Slide Number 5
	23 timmarsplats
	Vi ser fram emot ett gott samarbete med er 

