
Beslut dokumenteras 

i journal.

Beslut dokumenteras 

i journal.

Bedömning 

dokumenteras i 

journal.

Läkaren och patient / ombud 
skriver under

”Inskrivning och Medgivande 
Mobilt vårdteam” dokumenteras 

av Regionen i Lissy.

Patienten erbjuds 
inskrivning i 

Mobilt vårdteam.

Läkare och 
sjuksköterska skriver 

under ”Bedömning 
om inskrivning i 

Mobilt vårdteam”.

1. Uppfyller 
patienten 

kriterierna för 
inskrivning?

Sjuksköterska i 
kommunen 

påbörjar 
inskrivnings-

processen.

Bedömning 
dokumenteras 

i journal.

2. Ska patienten 
erbjudas 

inskrivning i  
Mobilt 

vårdteam?

Gemensam 
bedömning, 

sjuksköterska och 
läkare, om patienten 

kan erbjudas 
inskrivning.

Patienten 
informeras 

muntligt och 
skriftligt om 

Mobilt vårdteam.

3. Accepterar 
patienten 

erbjudandet?

Kommunens 
sjuksköterska startar 
SIP-process via Mina 

planer. Relevanta SIP-
deltagare identifieras 

och kallas.

*Vårdpärm 

upprättas / 
uppdateras.

SIP genomförs 
utan dröjsmål 

dock senast inom 
4 veckor.

4. När båda blanketterna 
nedan är underskrivna är 

patienten inskriven i 
Mobilt vårdteam!

*Vårdpärm eller motsvarande finns redan inom hemsjukvården inom många 

kommuner. I vårdpärm ska uppdaterad aktuell SIP och läkemedelslista alltid finnas.

Vårdansvar 

som tidigare.

JA JA

SIP 
dokumenteras 
i Mina planer.

Vårdansvar 

som tidigare. NEJ

Vårdansvar 

som tidigare.

Insamling av information 
som dokumenteras i 

blankett ”Bedömning om 
inskrivning i Mobilt 

vårdteam”.

Patientens 
beslut 

dokumenteras i 
journal.

2017-10-20/EB

Alternativ 1. Generell process för inskrivning i Mobilt vårdteam

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/
https://kfsk.se/hsavtal/stodmaterial/


1. Uppfyller patienten 
kriterierna för inskrivning?

2. Ska patienten erbjudas 
inskrivning i  Mobilt vårdteam?

3. Accepterar patienten 
erbjudandet?

4. Patienten skrivs in i Mobilt 
vårdteam!

Gemensam 
bedömning, 
sjuksköterska 
och läkare, om 
patienten kan 
erbjudas 
inskrivning.

Bedömning 
dokumenteras 
i journal

Vårdansvar 

som tidigare.

Bedömning 

dokumenteras 

i journal.

Sjuksköterska i 
kommunen 
påbörjar 
inskrivnings-
processen.

Patienten 
informeras 
muntligt och 
skriftligt om 
Mobilt 
vårdteam.

Patienten 
erbjuds 
inskrivning i 
Mobilt 
vårdteam.

Vårdansvar 

som tidigare.

Bedömning 

dokumenteras 

i journal.

Kommunens 
sjuksköterska 
startar SIP-process 
via Mina planer. 
Relevanta SIP-
deltagare 
identifieras och 
kallas.

Insamling av 
information som 
dokumenteras i 
blankett 
”Bedömning om 
inskrivning i Mobilt 
vårdteam”

Patientens beslut 
dokumenteras i 
journal.

Vårdansvar 

som tidigare.

Bedömning 

dokumenteras 

i journal.

*Vårdpärm eller motsvarande finns redan inom 

hemsjukvården inom många kommuner. I vårdpärm ska 

uppdaterad aktuell SIP och läkemedelslista alltid finnas.

Läkaren och patient / ombud 
skriver under
”Inskrivning och Medgivande 
Mobilt vårdteam” dokumenteras av 
Regionen i Lissy.

Läkare och sjuksköterska skriver 
under ”Bedömning om inskrivning i 
Mobilt vårdteam”.

SIP genomförs utan dröjsmål dock 
senast inom 4 veckor.

SIP dokumenteras i Mina planer.

*Vårdpärm upprättas / uppdateras.
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Alternativ 2. Generell process för inskrivning i Mobilt vårdteam

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#41827
https://kfsk.se/hsavtal/stodmaterial/blanketter-och-material-kopplat-till-halso-och-sjukvardsavtalet/

