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Vårdbegäran  
   

 Ansvarsfördelning/uppdelning om vem som primärt fyller i en  

”vårdbegäran/information”; utefter patientens/brukarens tillhörighet i vårdkedjan:    

1. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. VÅBO/SÄBO/Gruppboende, omsorgen, 

pågående korttidsplacering    

2. SOCIALTJÄNSTEN    

3. SOCIALTJÄNSTEN och KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

4. ÖPPENVÅRDEN inklusive Vårdval rehab     

5. SJUKHUSETS ÖPPETVÅRDSMOTTAGNINGAR (somatik, psykiatri)  
 

     Viktigt för alla att veta: I patientadministration skrivs den enskildes egna kontaktuppgifter och  
     kontaktuppgifter för närstående. Det är ansvar från alla parter i ett ärende.   
 

1   

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.   
Sjuksköterska, Arbetsterapeut och 
Fysioterapeut.  Inklusive VÅBO/SÄBO, 
gruppboende, pågående placering på 
korttidsplats.  
 

 

Vid akut eller planerad inskrivning till 
slutenvården ska en vårdbegäran sändas i 
SAMSA till mottagande enhet om samtycke 
getts för detta och personen är inskriven i den 
kommunala hälso- och sjukvården.    
Informera slutenvården om:   

• kontaktuppgifter (namn, relation, 

direktnummer även jourtid)    
• hälsotillstånd/hälsohistoria, eventuellt 

missbruk   
• vad den egentliga försämringen är  
• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget,  

läkemedelsansvar/dosexpedition  
• personens funktionstillstånd. Aktivitet 

och funktion som uppges i vårdbegäran 
avser den enskildes habitualtillstånd. 

• boendeform, boendemiljö  
• pågående insatser    
• relevanta riskbedömningar ska 

genomföras, kring munhälsa, trycksår, 
undernäring, fall och inkontinens. 
Åtgärderna ska dokumenteras och 
genomföras.  

  
Har personen åkt till sjukhuset på eget initiativ 
ska vårdbegäran skickas i SAMSA i efterhand.  
Samtycke ombesörjs av slutenvården.    
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SOCIALTJÄNSTEN  Lämnar information i vårdbegäran,                   
om det finns pågående insatser. Följande ska     
framkomma:     

• kontaktuppgifter (namn, relation, 

direktnummer)    
• boendeform, boendemiljö    
• pågående sociala insatser    
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SOCIALTJÄNSTEN och KOMMUNAL 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.  
Sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut. 

Kommunal hälso- och sjukvård ansvarar för att 
öppna upp och skicka en vårdbegäran enligt 
ovan (se KOMMUNAL       
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD). Socialtjänsten 
kompletterar vårdbegäran om det finns 
pågående insatser från dem med följande:    

• kontaktuppgifter (namn, relation, 

direktnummer även jourtid)  
• boendeform, boendemiljö    
• pågående sociala insatser    
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ÖPPENVÅRDEN inklusive 
Primärvårdsrehab  

Lämnar information i vårdbegäran efter att 
sjukhuset har efterfrågat information (via externt 
administrativt meddelande). Följande info ska 
vara med;   

• kontaktuppgifter (namn, relation, 

direktnummer)    
• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget  

läkemedelsansvar/dosexpedition  
• hälsotillstånd/hälsohistoria, eventuellt 

missbruk  
• personens funktionstillstånd. Aktivitet 

och funktion som uppges i vårdbegäran 

avser den enskildes habitualtillstånd 
• pågående insatser från mottagningarna    
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Sjukhusets öppenvårdsmottagningar 
och tillhörande Rehab  

Lämnar information i vårdbegäran efter att 
sjukhuset har efterfrågat information (via externt 
administrativt meddelande). Följande ska 
framgå:     

• kontaktuppgifter (namn, relation, 

direktnummer)  
• hälsotillstånd/hälsohistoria, eventuellt 

missbruk - aktuella läkemedel, 

egenvård/övertaget  
läkemedelsansvar/dosexpedition    

• personens funktionstillstånd. Aktivitet 

och funktion som uppges i vårdbegäran 

avser den enskildes habitualtillstånd 
• pågående insatser från mottagningarna  

 

 


