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Syfte
En mer användarvänlig process för informationsöverföring mellan närsjukvård/psykiatrisk
öppenvård, specialistmottagningar och kommunerna i Halland med stöd av Lifecare SP.

Bakgrund
Lifecare SP är ett webbaserat IT system och används idag av Hallands kommuner och
Region Halland som ett stöd vid samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
och vid upprättande av samordnad individuell plan. Systemet stödjer också vård- och
omsorgsplanering i öppenvård. Användare i verksamheterna har identifierat ett behov av att
utveckla användningsområdet för IT-systemet Lifecare SP som informationskanal mellan
verksamheterna för andra ärenden än in- och utskrivning i öppenvård/slutenvård för personer
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.

Genomförande
Rutinen gäller för informationsöverföring mellan berörd legitimerad personal i kommun,
närsjukvård/psykiatrisk öppenvård samt specialistmottagningar (i nuläget Habiliteringen och
Palliativa konsultteam). Patienten ska vara inskriven i kommunal hälso-och sjukvård.
Målet är att förenkla informationsöverföringen och i möjligaste mån ersätta tidigare
kommunikation som skett per telefon mellan parterna.
Nedan punkter kan kommuniceras via Lifecare SP
•
•
•

•

Receptförnyelse
Provtagning
Uppföljning av t ex
o Blodtryck
o Vikt
o Blodsocker
Boka in tid för
o Årskontroller
o Läkarbesök av icke akut karaktär

Avgränsning
Lifecare SP ska inte användas för att bifoga journalhandlingar såsom läkemedelslistor eller
ordinationer, ex Waran ordination eller annan originalhandling. Det ska heller inte användas
vid behov av receptförnyelse av narkotiska preparat eller nyförskrivning av läkemedel.
Informationen i Lifecare SP får ej vara av akut karaktär. Återkoppling kan förväntas tidigast
efter 48 timmar men senast inom 7 dagar (vardagar-kontorstid).

Kommunikation
Informationsöverföringen sker i Lifecare via ett ”Meddelande utanför vårdtillfälle”, se
• Manualen för Närsjukvård o psykiatrisk öppenvård: Enstaka hembesök och In o
utskrivning hemsjukvård
• Manualen för Kommunen: Enstaka hembesök och In o utskrivning hemsjukvård
• Kommunens Mottagare av ”Meddelande för Enstaka hembesök och initiering
Hemsjukvård”

Relaterad till följande processer:
Se Anvisning för Vård-och omsorgsplanering i öppenvård och Samverkan vid utskrivning från
slutenvård.
Se Samverkansrutin för vård-och omsorgsplanering i öppenvård och Utskrivningsplanering
från sluten hälso-och sjukvård för Hallands kommuner och region Halland

