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Vårdbegäran om kommunal hälso- och sjukvård enligt 

SBAR  

Beslutad NOSAM Äldre Angered 150825 

Senast reviderad 221006 

Rutinen ska följas upp och revideras vid behov av NOSAM Angered Äldre. 

 

Nedan redovisas lokalt samverkad rutin kring hur skriftlig vårdbegäran (remiss) ska 

utformas och hanteras av olika vårdgivare i Angered. I syfte att förbättra 

kommunikation, effektivitet och inte minst patientsäkerhet, ska alla vårdgivare inom 

NOSAM Angered använda gemensam rutin med utgångspunkt i SBAR Icke-akut. SBAR 

är ett kommunikationsverktyg som rekommenderas av SKR och är brett 

implementerat i svensk hälso- och sjukvård.  

 

Den lokala rutinen består av två delar: 

 

1) Checklista för vad en skriftlig vårdbegäran ska innehålla, enligt principerna i SBAR, 

se bilaga 1  

 

2) Ett faxförsättsblad där kommunen kan återkoppla skriftligt svar på vårdbegäran, i 

enlighet med SBAR-tanken att tydligt bekräfta överenskommelse, se bilaga 2  

 

 

För förbättrad samverkan bör även nedanstående belysas: 

- Patienten ska i möjligaste mån ha varit delaktig i samtal kring byte av 

huvudman och ska ha fått information 

- En skickad vårdbegäran är inte detsamma som en samverkad vårdplan. 

Primärvården har kvar hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten tills såväl 

patient som båda vårdgivarparter är överens om vårdplan, och kommunen 

bekräftat att de tar över.  

- SIP kan med fördel utföras i större utsträckning än idag 

- Egenvård ska utredas innan beslut om läkemedelsövertag. Om patienten själv 

kan ansvara för sin medicinering men är i behov av stöd och handräckning, kan 

patienten få hjälp av hemtjänst. Patienten ska då rekommenderas att kontakta 

kommunens biståndshandläggare. 

- Journalutdrag är inte tillräckligt som vårdbegäran 

- Det är behov, inte diagnos eller ålder, som ligger till grund för inskrivning i 

kommunal hälso- och sjukvård 
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Bilaga 1 

 

Checklista för innehåll i skriftlig vårdbegäran enligt 

SBAR Icke-akut: 
 

- Patientens delaktighet 

- Fullständiga personuppgifter, kontaktuppgifter, telefonnr, ev. anhöriga 

S - Anledning till vårdbegäran, orsak till behov av vård i hemmet 

B - Anamnes/hälsohistoria, diagnoser, läkemedelsallergier, smittorisk etc 

- Sammanfattning och utvärdering av genomförd vård/behandling samt 

      kvarstående vårdbehov 

A - Aktuellt tillstånd/ status 

R - Ordination och rekommendation  

- Aktuell läkemedelslista, info om eventuell dosexpedition 

- Info eventuella medicintekniska produkter/ hjälpmedel samt   

      förbrukningsmaterial 

- När uppföljning ska ske och av vem  
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Fax        
Svar på vårdbegäran 
 

Datum:                                        

Antal sidor inkl denna: 
TILL: 
 
  

 Faxnr 

TEL 

 

 

TACK FÖR VÅRDBEGÄRAN! 

   Kommunen tar hälso- och sjukvårdsansvar fr o m________________  
Vi kommer inom kort att boka tid för hembesök med patientansvarig läkare 
 

   För bedömning av ärendet behövs ytterligare information  

    

        Vänligen lägg till: 

         Patientens delaktighet 

        Fullständiga personuppgifter, kontaktuppgifter, telefonnr, ev. anhöriga 

         Orsak till behov av vård i hemmet  

         Anamnes/hälsohistoria inkl diagnoser, läkemedelsallergier, smittorisk etc 

         Sammanfattning och utvärdering av genomförd vård/behandling, kvarstående       

            omvårdnadsbehov  

         Aktuellt status  

         Ordination  

         Aktuell läkemedelslista, info om eventuell dosexpedition 

         Info eventuella medicintekniska produkter/ hjälpmedel samt förbrukningsmaterial 

         När uppföljning ska ske och av vem  

 

 

 

Meddelande 


