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Bakgrund 
I föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anges att vårdgivare ska 

identifiera de processer där samverkan behövs för att förhindra vårdskada.1  

 

Vårdgivare inom avtal med Stockholms läns landsting har i uppdrag att samverka med 

kommunen och övriga vårdgivare i det lokala området.2 Kommunen är sammankallande till 

forumet Vårdkedjan Sigtuna, som är en styrgrupp för lokala vårdgivare i samverkan. 

Styrgruppen upprättar denna överenskommelse. 

 

Övergripande mål 
Att respektive vårdgivare bidrar till en sammanhållen vård och omsorg för den enskilde 

utifrån dennes behov 

 

Syfte 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra övergripande och särskilda 

ansvarsförhållanden lokalt och samarbete inom gemensamma arbetsprocesser. 

 

Omfattning 
Målgrupper för insatserna är personer som omfattas av bostad med särskild service, 

gruppboende och daglig verksamhet inom LSS, socialpsykiatriboende samt personer inom 

ordinärt boende och personer på korttidsplats inom äldreomsorgen. Personer som skrivs in 

och ut från slutenvård omfattas också. 

 

Landstingsfinansierade verksamheter: 

Airport Sky 

Arkaden 

Din Doktor 

Geriatriken Löfvenströmska 

Märsta Läkarhus 

Märsta Närvård 

Märsta rehab 

Riddaren 

Sigtuna Läkarhus 

Sigtuna vårdcentral 

Valsta vårdcentral 

 

Begränsning  

Personer med insatsen särskilt boende för äldre omfattas av överenskommelse med särskilt 

avtalad läkarorganisation. 

ASIH innefattas inte av överenskommelsen. 

Barn och unga inom LSS korttidsverksamhet omfattas av särskilda rutiner godkända av 

verksamhetsansvariga. 

Samverkan och samarbete mellan enbart landstingsfinansierade vårdgivare omfattas inte. 

 

 

 
 

                                                 
1 SOSFS 2011:9 
2 I avtal för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 
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Termer och begrepp i överenskommelsen 
 

ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet. Särskilda vårdgivare med uppdraget. 

 

LUS – lagen om utskrivningsklar patient 

 

MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska, funktion inom kommunal förvaltning3 

 

Vårdkedjan Sigtuna - Samverkan mellan kommunen och vårdgivare inom avtal med 

landstinget vid sidan av läkarorganisationen för särskilda boenden för äldre. 

Fungerar som en styrgrupp för de lokala vårdgivarna. 

 

Samordnad individuell plan, SIP – vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som 

den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits 

fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. 4  

 

Vårdkedjan Sigtuna är en styrgrupp 
Vårdkedjan Sigtuna fungerar som styrgrupp för samverkan inom det geografiska området 

och ska utgöras av representanter med mandat för varje vårdgivare inom 

upptagningsområdet. Fördelningen ska vara funktioner ansvariga för biståndshandläggare, 

omsorgen om funktionsnedsatta, geriatrik, husläkarmottagningar, rehab öppenvård, 

vårdcentraler och äldreomsorg samt funktionen MAS inom kommunens förvaltning. I det 

fall MAR-funktion (medicinskt ansvarig för rehabilitering) finns inom kommunen 

representerar också den. 

 
Systematiskt förbättringsarbete 
Vårdkedjan Sigtuna ska som grund bestå av ett systematiskt förbättringsarbete, där behov 

och problemområden konstruktivt diskuteras och processas, åtgärdas och följs upp.  

 

Särskilda arbetsgrupper 

Temporära arbetsgrupper med berörda professioner kan utses av styrgruppen, i de fall det 

behövs för att processa särskilda problemområden. Ytterligare lokala samverkans forum 

kan också behöva finnas på orterna.  

 

Informationshantering 
 

Personuppgifter hantering 
Personuppgifter ska hanteras så det uppfyller kraven i GDPR.  
 
Samtycke 
Samtycke hanteras enligt gällande lagstiftning.  
Vid SIP eller annan vårdplanering ska framgå om den enskilde lämnat samtycke till att 
företrädas av närstående eller annan, då den själv inte vill eller kan delta. Om samtycke inte 
alls kan inhämtas görs menprövning.  
 
 
 
 

                                                 
3 HSL, 24§ 
4 Termbanken, Socialstyrelsen 
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Informationsöverföring utskrivningsklar patient, LUS 
Det finns angivet i den länsövergripande riktlinjen och rutinen utifrån LUS, vilken form av 
informationsöverföring som ska ske. Se metodstödet på Vårdgivarguiden. 
Ordination från dietist i slutenvård då patient skrivs ut med sondnäring, ska tydligt framgå 
och medfölja patienten till kommunal vård. 
Gällande läkemedel, se avsnitt Läkemedel. 
 

Sammanhållen journalföring 
Parterna ställer sig positiva till sammanhållen journalföring via IT system när detta kan 
upprättas på godkänt sätt.   

 
Listning och läkarbesök inom LSS och socialpsykiatri 
För patient på gruppbostad inom kommunen inhämtar sjuksköterska information från 

brukaren eller närstående vid behov om ansvarig husläkare.  Vid behov av ny listning sker 

detta enligt ordinarie rutiner. 

 

Husläkare har inget särskilt åtagande tidsmässigt per boendeenhet. Beroende på 

omfattningen av listade brukare och aktuella ärenden för en läkare kan det vara  

praktiskt att förlägga samarbetet med sjuksköterskan mer samlat och i anslutning till någon 

av enheterna vissa tillfällen under året, för att också kunna göra  

patientbesök på plats vid behov. Läkare och sjuksköterska samverkar för att komma 

överens om detaljer i samarbetet utifrån respektive ansvar. Dokument upprättas för detta, 

se bilaga. 

  

Rapportering och tillgänglighet 
Professionerna ska vara tillgängliga för varandra. Aktuella telefonnummer ska säkerställas 

av styrgruppen. Tydlig kommunicering minskar risk för negativa händelseförlopp. 

 

Kontakt med primärvårds rehab och dietist  

Vid utskrivning från sjukhus till ordinärt boende har öppenvårds rehab en inställelsetid på 

24 timmar, med undantag för neuroteamet som har 48 timmar. Från korttidsplats 

utskrivningsklar i kommunen till öppenvårds rehab för ordinärt boende, har rehab en 

inställelsetid på fem dagar. I samverkan kan överenskommas om det är möjligt för 

öppenvårds rehab att tillgodose en kortare inställelsetid. 

 

För rehabiliteringsärenden mellan paramedicinsk personal återkopplas samma dag eller vad 

som överenskommes i det särskilda fallet. Det sistnämnda gäller också mellan sjuksköterska 

och dietist.  

 
Dietist i öppenvården är anställd inom Märsta Rehab. Ordination för patient ska vara tydlig 
för kommunens sjuksköterska när patienten eventuellt vistas på korttidsplats. I det fall den 
enskildes behov väsentligt förändras kontaktas dietist i öppenvård om ny bedömning. 
Undantag gäller för sondnäring då kommunens dietist är behjälplig med basal 
nutritionsbehandling när den enskildes behov inte motsvarar aktuell ordination från 
slutenvården.  
 
När patient på korttidsplats fått beviljat och väntar på särskild boendeplats, övergår 
dietistansvaret enligt vad som anges i den länsövergripande överenskommelsen om  
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samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre. Se Vårdguiden 
och Storsthlm. 

 

Kontakt med geriatrik 

Kontakt med Löwenströmska geriatriken sker via avdelningarnas koordinatorer eller 

vårdsamordnare under dagtid på vardagar. Övrig tid finns ansvarig sjuksköterska alltid 

tillgänglig.  

Kommunens vårdplanerare och dess chef samverkar på särskilda möten med sjukhuset 

gällande samarbetet kring utskrivningsklara patienter. 

 

Kontakt med läkare - SBAR  

Vid kontakt med läkare ska ärenden förberedas enligt SBAR – icke akut situation eller 

SBAR - akut situation, se bilaga. 

När kommunens leg. personal kontaktat läkare ska återkoppling ske samma dag.  

 

Samordnad individuell plan, SIP 
Vid sidan av vad som gäller utifrån LUS ska vårdgivarna i större utsträckning initiera SIP 

med prioritet för enskilda med stora vårdbehov, i palliativt skede eller där patienten riskerar 

att hamna eller har hamnat mellan stolarna oavsett komplexitet och omfattning av åtgärder. 

Se nedan Kalle-modellen. 
 
Vid den årliga uppföljningen av samarbetet i Vårdkedjan anges i vilken omfattning SIP 
utförts tillsammans. 
 

Kalle modellen  
Vårdgivarna har överenskommit om att tidigare projekt Kalle är en bra modell för 

samverkan fortsättningsvis. De vårdgivare som samverkar kommer överens om 

öronmärkning av särskild veckodag för möjlighet till samverkan och vid behov använda 

tiden för SIP. Arbetsmaterial finns upprättat av kommunen och förvaras hos respektive 

vårdgivare. Vid frågor kring modell och arbetsmaterial kontaktas sammankallande för 

vårdkedjan, MAS. 

 

Egenvård med hjälp 
För att säkerställa patientens eget inflytande och ansvar och samtidigt arbeta patientsäkert, 

enas parterna om att förbättra processen kring egenvård. 

 

I de fall patienter önskar få hjälp med sin egenvård, ansöker de om den insatsen hos 

kommunen. Innan insats beviljats och verkställs, är uppgiften fortfarande en hälso- och 

sjukvårdsinsats inom landstingets ansvar. 

  
I bedömningen ska samråd med ansvarig enhetschef i kommunen ske, vilken bedömer 
förutsättningar att utföra hjälp med egenvården. Förutsättningar som kompetenser och 
kontinuitet i personalgruppen med mera har betydelse för patientsäkerheten. En fullständig 
bedömning av egenvård med hjälp kan därmed inte anses föreligga i det fall samråd med 
enhetschef inte är utförd och kan således inte skickas till biståndshandläggare.  
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Personalen samarbetar med enhetschef och vid oklarheter och brister i egenvården 

kontaktas ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal enligt vad som anges i dokumentet.  

 
Delegeringar 
Kommunen överenskommer med övriga vårdgivare att sjuksköterska i hemsjukvård kan 
delegera över enstaka ansvar för läkemedelsöverlämnande eller administration till 
kommunens personal inom hemtjänst, personlig assistans och korttids för barn. Detta kan 
göras för läkemedel vid tillfälliga, akuta behov, s.k. vid behovs läkemedel utifrån särskilda 
symtom såsom krampanfall. Inom korttidsvistelse för barn får delegering tillämpas i något 
utökad omfattning.  
I alla övriga fall ska eventuellt behov av delegering diskuteras i samråd med MAS för 
godkännande innan kontakt med enhetschef.  

 

Demens 
Utifrån högsta prioriteringsgrad (1) i de nationella riktlinjerna ”bör hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten erbjuda en regelbunden och sammanhållen uppföljning av situation och 
behov, inklusive medicinsk bedömning och vård- och omsorgsinsatser till personer med 
demenssjukdom.” 
 
Detta förutsätter att personer erbjuds basal utredning och ev. kontakt med 
minnesmottagning för att få rätt diagnos och därmed möjlighet till prioriterade områden 
inom det nationella vårdprogrammet. 
 
Vidare som prioritet 1:  
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda vård och omsorg utifrån ett 
multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdom.  
 
Hälso- och sjukvården bör erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till 
personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda dagverksamhet som är anpassad till yngre personer med 
demenssjukdom  
och för personer med demenssjukdom med mild till måttlig demenssjukdom. 
 
Utifrån ovanstående överenskommer vi om följande arbetssätt i samverkan; 
 

 Vid SIP för person med kognitiv svikt beaktas behov av basal utredning och vid 
uppföljning beaktas ev. behov av kontakt med minnesmottagningen. 
 

 Vid SIP för person med demensdiagnos ska målsättningen vara att följa upp planen varje 
år. 
 

 Vid enbart fråga om utredningsbehov får i kommunen biståndshandläggare, enhetschef i 
hemtjänst eller sjuksköterska på korttidsplats, där det förväntas en längre vistelse, initiera 
detta hos ansvarig mottagning/vårdcentral som inom två veckor meddelar läkartid för den 
enskilde.   
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 Kommunens demensomsorgssjuksköterska bistår ansvarig husläkare med underlag utifrån 
kartläggning BPSD gällande läkemedelssituationen för den enskilde. Detta i syfte att 
optimera den enskildes läkemedelsbehandling. Kommunens demensomsorgssjuksköterska 
får därmed begära kopia på läkemedelslista av husläkarmottagningen och vid sammanhållen 
journalföring, ges läsbehörighet för ändamålet. 

 

Fallincidenter och fallprevention inom hemtjänst 
Fallavvikelser inom hemtjänst skickas till ansvarig för hemsjukvård eller till ansvarig 
husläkare på respektive vårdcentral/mottagning, med syfte att stärka samarbetet kring 
fallprevention.  
 
Hälso- och sjukvården ansvarar för utredningar och bedömningar enligt följande områden i 
sammanhanget; 

 Sjukdomar o läkemedelsbehandling 

 Motorik 

 Nutrition 

 Kontinens 

 Kognition och beteende 
 
Hemtjänst ansvarar för kartläggning av hela boendemiljön och ställer även frågor om syn 
och befintliga hjälpmedel. 
 
Samverkansrutin för genomförandet, se bilaga. 
  

Palliativ vård  

Vid palliativ vård upprättas SIP där det behövs för att åtgärder och insatser ska tillgodoses 

för den enskilde.   

 

Provtagning 
Provtagning planeras in när patienten vistas i sitt ordinära boende. I de fall akut 

provtagning behövs, eller vid nödvändig uppföljning efter sjukhusvistelse på korttidsplats, 

ska rätt provtagningsmaterial och kostnadskoder tillhandahållas av respektive vårdgivare.  

 

Läkemedelshantering 
 
Tillgång till läkemedel 
Att hämta ut läkemedel från apotek i hemtjänsten kräver biståndsbeslut.  
 
På korttidsplats finns ett visst utökat basförråd och läkemedel för akut och generellt bruk 
beslutat av SLL. 
Till korttidsplats växelvård/avlastning ska den enskilde ta med sig sina läkemedel från 
hemmet och aktuell läkemedelslista när sådan finns.  
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För att kunna ge den enskilde doskunden sina läkemedel måste Pascal användas av 
förskrivare, se nedan, Aktuell ordinationshandling. 
 
Läkemedel vid utskrivning från slutenvård  
För patient som inte är apodoskund behöver recept skrivas så det räcker till nästa planerade 
återbesök i öppenvård. 
 
Aktuell ordinationshandling 
När sjuksköterska i kommunen helt saknar aktuell läkemedelslista för den enskilde (ej 
apodoskund), ska ansvarig husläkarmottagning/hemsjukvård bistå sjuksköterskan snarast 
med aktuell handling från Take Care.  
 
Waranordinationerna på särskild lista i Take Care ska vara aktuell och delges kommunens 
sjuksköterska snarast då kommunens sjuksköterska efterfrågar den.  
 
Kommunal vård är helt beroende av Pascal för varje enskild dospatient. Detta för att 
överhuvudtaget kunna erhålla ordinerade läkemedel till den enskilde. För patienter som har 
apodos måste därmed förskrivare också ordinera i Pascal vid sidan av Take Care.  
 
Vaccination 

Vaccination utförs som regel av vårdcentral eller husläkarmottagning för  

målgrupperna inom LSS. I de fall patient befinner sig långvarigt på korttidsplats på säbo 

kan vaccination utföras av kommunens sjuksköterska under förutsättning att detta planeras 

och förbereds i tid samt är förankrat med avtalad läkarorganisation för  

boendet. Det ska vara tydligt överenskommet mellan sjuksköterska för korttidsplats och 

mottagningen om vem som gör vad i förberedelserna.  

 

Inom LSS boenden kan vaccination ske för de brukare som inte kan ta sig till mottagningen 

eller bör transporteras dit, under förutsättning att läkare finns på plats när vaccination ges. 

Detta ska på samma sätt som ovan förberedas och planeras. Läkare och sjuksköterska inom 

LSS kommer överens i det enskilda fallet om hanteringen. 

 
Avvikelsehantering 
Vårdgivare ska delge varandra uppkomna avvikelser där annan vårdgivare helt ansvarar 
eller är delaktig i avvikelsen och behöver utreda sin del. Kopia på avvikelse från respektive 
avvikelsesystem med följebrev kan skickas eller vårdkedjans avvikelseblankett, se bilaga. 
Rekommenderat brev adresseras enligt följande;  
 
Till verksamhetschef inom landstingsfinansierade verksamheter:  
 
Verksamhetschef 
Namn på vårdcentral/företagsnamn 
Postadress (se aktuell adress på web) 
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Till kommunens MAS eller till enhetschef: 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska   Enhetschef 
Södergatan 20   Namn på hemtjänstområde/enhet 
195 85 Märsta    Postadress (se aktuell adress på web) 

Styrgruppen får årligen återrapporterat en sammanställning om inträffade avvikelser och 

vidtagna förbättringsåtgärder.  

 

Styrgruppen gör en slutlig analys och bedömer vad som kan påverkas för att förbättra 

patientsäkerheten. Konkreta åtgärder vidtas.  

 
Övergripande ansvar 
 

Kommunen  

Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för alla 

målgrupper med undantag för personer i ordinärt boende. 

 

Vårdgivare i avtal med landstinget 

Landstingets avtalade vårdgivare har ansvar för all hälso- och sjukvård/hemsjukvård för 

personer i ordinärt boende och har läkaransvaret för alla målgrupper inom 

överenskommelsen.  

 

De patienter som beviljats korttidsplats har sin husläkare som ansvarig läkare. För patienter 

som befinner sig på korttidsplats efter utskrivning från slutenvård hanterar avtalad 

läkarorganisation för säbo behov av nödvändiga åtgärder. 

 

Överenskommelsens giltighet 
Överenskommelsen gäller tills vidare från och med 2019-02-20.  

Vid frågor om ev. uppsägning av överenskommelsen kontaktas avtalshandläggare på Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen, SLL. 

 

Uppföljning av överenskommelsen 

Uppföljning sker varje år och rapporteras till styrgrupp och avtalshandläggare senast 

februari månad påföljande år.  
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Bilagor 

 

Rutin Samverkansrutin-Fallprevention Vårdkedjan Sigtuna 

 

Blankett Avvikelsehantering Vårdkedjan Sigtuna  

 

Blankett Uppföljning lokal överenskommelse Vårdkedjan Sigtuna 

 

Kontaktuppgifter till verksamheterna inom denna överenskommelse, se separata listor 
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Verksamhetschef Hälso och sjukvård, Äldre och omsorgsförvaltningen, Sigtuna 

kommun 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Sharareh Ramezan 

 

Verksamhetschef Airport Sky 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Patrik Galvér 

 

Verksamhetschef Arkaden 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Mohammad Islam 

 

Verksamhetschef Din Doktor 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Jesper Zetterquist 

 

Verksamhetschef Märsta Läkarhus 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Milad Abdallah 

 

Verksamhetschef Märsta Närvård 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Tedros Amanuel 

 

Chef Märsta Rehab 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Gunilla B Naesenius 
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Verksamhetschef Praktikertjänst N Ä R A, Lövenströmska geriatriken 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Charlotte Julius 

 

Verksamhetschef Praktikertjänst N Ä R A, jourhemsjukvård 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Peter Hultström 

 

Verksamhetschef Riddarens Vårdcentral 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Hammad El Said 

 

Verksamhetschef Sigtuna Läkarhus 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Fatima Tajik 

 

Verksamhetschef Sigtuna Vårdcentral 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Shahab Farnamfar 

 

Verksamhetschef Valsta vårdcentral 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Ann-Charlotte Åkerblom 

 

Verksamhetschef Myndighetsenheten Sigtuna kommun 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Ulrika Andersson 

 

Verksamhetschef Hemtjänst Äldreomsorgen Sigtuna kommun 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Lena Bjuhr Erngren 
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Samverkansrutin Vårdkedjan Sigtuna 
 
Fallprevention  
 
Gäller f o m 2019-02-20 
 
Gäller för  
Alla landstingsfinansierade vårdgivare inom överenskommelsen om samverkan inom Sigtuna 
kommuns upptagningsområde samt hemtjänst. 

 
Genomförande  

 
1. Hemtjänst genomför checklista miljö, tillsammans med brukare i hemmet. 

 
Ansvar: Enhetschef hemtjänst 

 
2. Hemtjänst bidrar med miljöåtgärder utifrån checklistans resultat. 

 
Ansvar: Enhetschef hemtjänst 

 
3. Ansvarig vårdcentral meddelas när det är tydligt att hälso- och sjukvårds behov 

framkommer (hjälpmedel och ev. medicinska bedömningar). 
 

Ansvar: Enhetschef hemtjänst 
 

4. Fallincidenter (avvikelserapporter) skickas från hemtjänst till ansvarig för hemsjukvård 
respektive till ansvarig läkare (om ej hemsjukvård) om samtycke om detta givits från 
brukare. 

 
Ansvar: Enhetschef hemtjänst 

 
5. Ansvarig vårdcentral bedömer vilka medicinska åtgärder som krävs utifrån ett fallpreventivt 

perspektiv.  
 

Ansvar: Ansvarig vårdcentral. 
 

6. Vid upprepade fall där mer omfattande samplanering behövs för att brukaren ska få sina 
behov tillgodosedda kallas till SIP. Vid känd fallrisk i samband med utskrivningsprocessen 
klargörs ansvar och åtgärder vid SIP mötet som vårdcentralen då kallar till. Lämpligtvis 
används avsatt tid som redan finns överenskommet inom Kalle modellen. 

 
Ansvar: Ansvarig vårdcentral och enhetschef hemtjänst. 
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Avvikelsehantering Vårdkedjan Sigtuna 
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Grundläggande uppgifter 

Diarienummer hos avsändaren 

      

Datum inkommen avvikelse 

      

Patient namn 

       

 

Personnummer 

      

 

 

Typ av händelse 

(markera rutan och skriv ett X) 

Läkemedel                                        

Nutrition                                              

Tekniska hjälpmedel                     

Medicinsk utrustning/apparatur   

Information/kommunikation         

Samordnad individuell plan, SIP  

Övrig vård                                       

Händelse 
Beskrivning av händelseförlopp 

      

 

 

 

 

 

 

Konsekvens/risk för patient 

 

 

 

      

Frågeställning   
Frågeställning från utredare 

      

 

 
 

Adresseras till ansvarig verksamhetschef hos respektive vårdgivare 
För avvikelse till kommunen – adresseras till Medicinskt ansvarig sjuksköterska* 

*Sigtuna kommun, Södergatan 20, 195 85 Märsta 
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Närvaro  
 

(diagram) 

Systematiskt förbättringsarbete 
Processer som tydliggjorts/förbättrats 

      

Utvecklingsområden framåt 

      

Avvikelsehantering   
Sammanställning  

      
Bilaga   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


