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Utskrivning från teamet 
Tanken är att patienten är inskriven i Närsjukvårdsteamet under en 

begränsad tid och om läget stabiliseras eller om patient flyttar till 

ett särskilt boende i kommunen avslutas insatserna. Planer och 

vårdtidssammanfattning överförs till primärvården, som tar över 

ansvaret för dessa, och reviderar planer behov.  

 

Kostnad för patient:  
Hembesök kostar vid läkarbesök 400 kronor och 

sjuksköterskebesök 200 kronor. Högkostnadsskydd för öppenvård 

gäller. För patienter över 85 år är besöken kostnadsfria.  

 

Kontakt: (mån-fre 08.00-16.00) 

033-616 21 15   

Fax: 033-616 14 64 

 

 
 

Från vänster: Carla (läk), Cissi (ssk), Anna (läk), Thérese (ssk), 

Sara (ssk), Anita (kur), Cecilia (ssk), Martin (läk), Linda (ssk), 

Helena (ssk), Catrine (apotekare).  
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Informationshäfte till vårdpersonal 

 
   

 
 



Vad är Närsjukvårdsteamet? 

Närsjukvårdsteamet är ett öppenvårdsteam som består av läkare, 

sjuksköterskor, kurator och apotekare. Målgruppen är patienter 

med många kroniska sjukdomar som befinner sig i ett instabilt 

skede och ofta återkommer till sjukhus.  

Vilka patienter är aktuella för inskrivning i teamet?   
(4 av 6 kriterier krävs) 

- Fler än 3 kroniska diagnoser 

- Inlagd minst 3 ggr senaste halvåret på sjukhus 

- Över 6 läkemedel 

- 75 år eller äldre  

- Vårdbehov (hjälp med ADL av hemtjänst eller anhörig etc) 

- Hemsjukvård 

  

Utöver detta görs en bedömning om patienten befinner sig i en 

instabil situation och vad vi kan tillföra patienten. Vi skriver inte 

in patienter som är under 65 år, eller patienter som bor på vård- 

och omsorgsboende i kommunen, eftersom de då i regel har tät 

kontakt med distriktsläkare som ansvarar för boendet. 

 

Vårt upptagningsområde är: Borås, Ulricehamn, Svenljunga, 

Tranemo, Mark, Bollebygd, Herrljunga och Vårgårda.  

 

Remiss till Närsjukvårdsteamet: 

Remiss krävs för remittering och kan skrivas av legitimerad 

personal. En allmän konsultremiss skrivs via Melior, och 

sjuksköterskor i kommunen kan skicka remiss (i form av 

vårdbegäran) via SAMSA.   

 

Arbetssätt i teamet 

Teamet har regelbunden kontakt med patient, sjuksköterska i 

hemsjukvården och anhöriga genom telefonsamtal och hembesök 

utefter patientens behov. Den hemtjänst och hemsjukvård som 

patienten har fortsätter som vanligt. 

 

Vår målsättning är att stabilisera patientens medicinska tillstånd, 

identifiera och lindra patientens symtom. Vi vill förbättra 

livskvalitén för patienten och ge stöd åt anhöriga. 

 

Strävan är att ge den vård patienten behöver i hemmet i största 

möjliga utsträckning. Vi arbetar med vård- och behandlingsplaner. 

Här ingår både förebyggande planer och åtgärder ifall patienten 

skulle försämras.  

 

Läkare i teamet tar över primärvårdens roll. Vi samarbetar med 

berörda enheter inom sjukhus, primärvård och kommun efter 

patientens behov. Närsjukvårdsteamet har möjlighet dagtid till 

direktinläggning på vårdavdelningar på SÄS vid behov. Teamet 

har inga egna vårdplatser och inget rondansvar. Däremot får 

vårdavdelning med fördel gärna kontakta teamet för samverkan 

runt patienten.  

Hur ser man att en patient är inskriven i teamet? 

På sjukhuset (SÄS) skrivs detta upp i Melior i Patientbakgrunden 

under sökordet Viktig information. Kommunen har ansvar för att 

märka upp att patient är ansluten till närsjukvårdsteamet i sitt 

journalsystem. 
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