Framtaget av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
LSS-hälsan, i samarbete med Stockholms LSS-bostäder

Till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagning
eller slutenvård: patienter med bostad enligt LSS
Boendepersonalens ansvar vid sjukhusvistelse
Om personal följer med till vårdinrättning är dennes roll att skapa trygghet för brukaren/
patienten. Personalen är knuten till LSS-boendet och inte till brukaren/patienten. Personalen
är inte personlig assistent.
Boendepersonal ansvarar inte för att övervaka eller åtgärda det sjukdomstillstånd som är
orsak till inläggningen, eller för att utföra omvårdnads- eller medicinska åtgärder. Eventuell
delegering gäller ej vid sjukhusvistelse. De ansvarar inte heller för att överföra information
mellan vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdens ansvar
Omvårdnadsansvaret under vistelsen åligger sjukhuset. Kvarstående omvårdnads- eller
rehabiliteringsbehov samt läkemedelsbehandling överrapporteras till legitimerad personal
enligt nedan.
För kommunal hälso- och sjukvård, till och med sjuksköterskenivå, ansvarar LSS-hälsan i
Stockholms stad. Sjuksköterskan är inte stationerad på boendet, vi har en anlitad
sjuksköterskejour på jourtid, se telefonnummer nedan. Ansvarig läkare är oftast den valda
husläkaren på vårdcentralen.
Informationsöverföring mellan vårdgivare
o Ordinationer och behandlingsmeddelanden måste lämnas direkt till mottagande
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
o För vårdplanering innan utskrivning kontaktas LSS-hälsan per telefon. Kontakt ska även
tas med LSS-boendet. Observera att LSS-boendet inte är vårdgivare.
o Information gällande rehabilitering och hjälpmedel ska överföras till arbetsterapeut eller
fysioterapeut/sjukgymnast på LSS-hälsan.
o Informationsöverföring sker via telefon, fax eller vid möte.
o LSS-hälsan har inte tillgång till Take Care och WebCare.
Läkemedel och hjälpmedel
Vid utskrivning ska akutmottagning/slutenvård säkerställa att patienten har tillgång till
läkemedel fram till dess att hen kan få läkemedel från apotek eller via dosdispensering. De
hjälpmedel patienten behöver i hemmet måste finnas tillgängliga vid hemgång.
Vid osäkerhet, kontakta alltid LSS-hälsan eller Sjuksköterska på jourtid.

Vardag 08-16:15
LSS-hälsan

Sjuksköterska på LSS-boende:
Jourtid kväll/helg/
natt

OBS: ej legitimerad personal

Fax: 08-50825901, Kontor: 08-50825900
Tel SSK:
Tel SSK:
Tel FT/SG:
08-408 09 999
Tel AT:
(telefonnummer fylls i av gruppbostad/servicebostad)

www.stockholm.se/lsshalsan
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