Planering inför din hemgång
Tillsammans med dig börjar vi tidigt att planera din utskrivning för att du tryggt
ska kunna återvända hem efter avslutad sjukhusvistelse.
Beräknad utskrivningsdag
Planeringen görs tillsammans med personal från kommun
och vårdcentral/mottagning och sker vanligtvis i två steg:
• Först gör vi en utskrivningsplanering som gäller den
närmaste tiden efter utskrivning och som syftar till en
trygg hemgång.
• Nästa steg i planeringen kring din fortsatta vård och
omsorg är att du erbjuds en samordnad individuell
planering (SIP) när du kommit hem från sjukhuset.
Utskrivningsplanering görs under din sjukhusvistelse
tillsammans med dig, eventuella närstående och berörda
vård- och omsorgsgivare. Tillsammans går vi igenom ditt
hälsotillstånd, den eventuella hjälp och stöd du har idag och
vad du kan komma att behöva när du kommer hem. Det
som planeras skrivs ned i en utskrivningsplan som du får
med dig när du går hem. I utskrivningsplanen framgår det
också vart du kan vända dig med eventuella frågor när du
kommit hem. Utskrivningsplanen gäller tills vidare eller fram
tills du har haft ett möte för SIP.

Det här ska du få med dig
när du skrivs utfrån sjukhuset
• Skriftlig information om den vård
och behandling som du fått på
sjukhuset.
• Skriftlig information om vart du ska
vända dig om du har frågor eller om
du försämras.
• Skriftlig information om vad du kan
göra själv.
• En utskrivningsplan som
sammanfattar vad som kommer ske
då du lämnat sjukhuset och vilka
insatser du ska få från kommunen
och din vårdcentral/mottagning.
• Namn och kontaktuppgifter till din
fasta vårdkontakt och andra du
kommer ha kontakt med enligt plan.
• En lista på de läkemedel du ska ta.

SIP sker oftast hemma hos dig eller på din vårdcentral/
mottagning. Tillsammans med dig, eventuella närstående,
och berörda vård- och omsorgsgivare planeras din fortsatta
vård. Syftet med mötet är att komma överens om hur ni
tillsammans ska täcka ditt behov av vård och omsorg på
längre sikt. Resultatet blir en plan där det tydligt framgår
vem som har ansvar för vad och när planen ska följas upp.

• De eventuella hjälpmedel som du
behöver ha direkt när du kommer
hem.
• Tidpunkt för samordnad individuell
plan (SIP) om den är beslutad.

Tala med din läkare eller sjuksköterska
innan du skrivs ut om du är osäker på
hur du ska få hem dina läkemedel.

Du kan själv förbereda dig genom att fundera på vad som är
viktigt för dig i din vardag och hur du vill ha det framöver.

Fast vårdkontakt

Min fasta vårdkontakts namn:

Din fasta vårdkontakt på din
vårdcentral/mottagning hjälper dig Vårdcentral/mottagning:
att planera din fortsatta vård och
Telefonnummer:
omsorg.

