
Checklista utskrivningsprocess i Lifecare för 
slutenvården 

Inskrivnings - 

Meddelande <24 tim 

Egen 
planering 

Fast vård-
kontakt 

Meddelande 
om 

utskrivnings-
klar 

Information 
vid utskrivning 

Kallelse 
till SIP 

Utskrivnings-
meddelande 

SIP-
möt

e 

Registrera; 
• Patientuppgifter 

(inkl. mobilnr) 
 
• Närstående (inkl. 

telefonnummer) 
 
• Samtycke till 

information och 
NPÖ 

 
• Inskrivnings-

meddelandet 
       med 
• Beräknat 

utskrivningsdatum , 
meddela patienten 
utskrivningsdatum 
 

• Kontaktorsak 
 
• Planerings-

underlaget 

Slutenvård Slutenvård Slutenvård Slutenvård 

Utskrivningsklar skickas 
när patienten inte längre 
har behov av slutenvård. 
 
Innan utskrivningsklar 
skickas, säkerställ att 
nödvändig dokument är 
klar, tex; 
• Läkemedelslista 
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Utskrivnings-
meddelande 
skickas när 
patienten lämnar 
sjukhuset 
 
Innan patienten 
skickas hem 
säkerställ att det är 
klart för hemgång 
från hemtjänst och 
hemsjukvård 

*SIP – samordnad individuell plan 
**PINF- Patientinformation om vårdtillfället på sjukhuset  
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Innehållsförteckning 



Startsidan i Lifecare 
Detta är den första bild man möts av när man loggar in, för detaljer se nästa bild. 
För att komma tillbaka till den här bilden klickar man på symbolen för huset  

2 

Bilden är klippt 



Historik 

Utskrift 

Ta bort 

Redigera 

Startsida 
Meddelanden – ha koll på inkommande 
 
Inneliggande listan – vilka patienter har vi? 
 
Att göra – sånt som behöver göras 
 
Kalender – de SIP som är aktuella för er (för 
    slutenvården endast ett fåtal) 
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Registrering av patient 
 

Sök såhär om patienten redan finns i Lifecare 

Sök patient: 
1. Sök om patient redan finns i systemet 
– skriv in pnr och klicka på  
 
2. Om patienten INTE finns i Lifecare så 
väljer du         och skriver in patienten 

192606060606 
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Personuppgifter: 
Skriv in personnummer och 
tryck på sökknappen  
 
Uppgifterna hämtas då 
från folkbokföringen. Även 
kommun och hälsocentral 
kommer med. 
 
Vistelseadress kan vara 
aktuellt i vissa fall, t ex om 
patienten är folkbokförd i 
sin ord bostad men bor på 
särskilt boende. 
 
Viktigt att fylla i aktuellt 
telefonnummer! 
 
SPARA! 

Såhär registrerar du ny patient i Lifecare 
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Registrering av närstående 
Såhär registrerar du närstående/annan (god man t ex) i Lifecare 

Skriv in närstående/annan, se              : 
Om det finns närstående/annan, fyll i: 
1. Typ av närstående/annan 
2. Namn 
3. Relation (make, maka, son, dotter osv) 
4. Namn och telefon (gärna mobil) 
SPARA! 6 

Bilden är klippt 



Slutenvården ansvarar för att skicka 
inskrivningsmeddelande när en 
patient som man bedömer har behov 
av insatser från kommun och 
öppenvård efter utskrivning skrivs in 
på sjukhuset. Läkare har ansvar för 
bedömningen. 
 
Du skapar ett inskrivnings-
meddelande till kommun och 
hälsocentral här. 

Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 
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Det första som kommer upp i 
inskrivningsmeddelandet är 
samtycke: Efterfråga 
samtycke från patient! 
Registrera här. 

Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 
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Fyll i inskrivningsmeddelandet. 
Fyll i beräknat utskrivningsdatum  och 
kontaktorsak.  
I de fall pat ej gett samtycke kan ej kontaktorsak skrivas. 

Förinställda mottagare av 
inskrivningsmeddelandet kommer 
fram automatiskt. Reflektera över 
vilka som är mottagare av 
meddelandet, du tar bort mottagaren 
genom att klicka på bocken i  
gröna rutan. Om patienten bor på 
särskilt boende, lägg till det via  ”lägg 
till ny meddelande mottagare” 
 

OBS! Om det beräknade 
utskrivningsdatumet ändras, ska 
inskrivningsmeddelandet skickas om. 

Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 
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Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 

När ni har skickat inskrivningsmeddelandet 
så väljer ni Planeringsunderlag i vänstra 
kanten. 

Bilden som då kommer fram är tom. Klicka på             
i högra övre hörnet, så kommer de 13 frågorna i 
planeringsunderlaget fram, se nästa sida. 

Plan underlag 

10 

Planeringsunderlag 

Bilden är klippt 



Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 

Fyll i underlagets frågor och ”Spara”. 
Skriv gärna kommentarer. Undvik 
”Vet ej”. Använd arbetsterapeut, 
fysioterapeut och ev. andra 
kompetenser. Informationen är 
viktig för kommun/öppenvård. 
 
Svaren ger patienten en färgkod som 
antyder hur snabbt hälsocentral ska  
planera in en SIP.  
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Inskrivnings- 

medd <24 tim 

+ planunderlag 

Egen planering 
Fast 

vårdkontakt 

Meddelande 
om 

utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 

Uppdatera  planeringsunderlag 

Om patientens tillstånd/behov förändrar 
under vårdtiden ska planeringsunderlaget 
uppdateras.  

1. I patientvyn,  
klicka ”planeringsunderlag  

12 
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2. Tryck ”ändra” 
3. Redigera planeringsunderlag,  
    tryck ”spara” 

13 
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Denna översiktsbild är en av de bästa att arbeta ifrån, här kan man se och nå det mesta för 
de patienter som är inskrivna på vårdavdelning. Den hittar ni vid symbolen            i vänster 
kant.  

Ibland kan ni ha många patienter i listan samtidigt. Ni kan 
då välja att sortera om i listan, t ex så att ni får de senast 
inlagda först, eller efter beräknat utskrivningsdatum. 
Klicka på rubriken så sorteras det om.  

Översikt: Inneliggande patienter 
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När läkaren bedömer att patienten är utskrivningsklar, ska 
utskrivningsklarmeddelande skickas. Det kan ni ta fram på två sätt: 
1. Klicka på        i översiktsbilden som ni når via symbolen 
2. Ta fram patienten och i vänster kant väljer du ”Skapa 

utskrivningsklar” 

Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 

Egen 
planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande om 
utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till 
SIP 

Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 
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Använd ALDRIG bilagor i Norrbotten! 
 
Meddelande om utskrivningsklar skickas 
till de förvalda enheter som kommer upp 
under  ”Mottagare” 

Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 

Egen 
planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande om 
utskrivningsklar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till 
SIP 

Utskrivnings-
meddelande 

SIP-möte 

NEJ 

Meddelandet skrivs samma dag som  
patienten är utskrivningsklar, inte i förväg! 
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Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 

Egen 
planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande 
utskrivnings-

klar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till 
SIP 

Utskrivning
smeddelan

de 
SIP-möte 

Patientinformation från Lifecare ska skrivas ut och 
ges till patienten.  
1. Välj Patientinformation i vänster meny. 
2. Klicka på skrivarsymbolen i högra övre hörnet.  

3. När du valt skrivar-
symbolen kommer en ruta 
fram. Fyll endast i Namn 
på pat och Orsak – 
information.  Se bild. 
Skriv sedan ut information 
till patienten. 
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Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 

Egen 
planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande 
utskrivnings-

klar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till 
SIP 

Utskrivning
smeddelan

de 
SIP-möte 

Om kallelse till SIP finns beslutad ska slutenvården skicka med patienten mötestiden. 

På inneliggande listan syns att patienten har fått tid för SIP möte 
 
1. Klicka på patienten 

18 
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Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 

Egen 
planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande 
utskrivnings-

klar 

Information vid 
utskrivning 

Kallelse till 
SIP 

Utskrivning
smeddelan

de 
SIP-möte 

2. Klicka på  ”kallelse till SIP” 

3. Här kan du se datum och tid när SIP är planerad. 
    Ge tiden till patienten vid utskrivning 

19 Bilden är klippt 



När patienten lämnar sjukhuset ska utskrivningsmeddelande 
skickas. Det kan ni ta fram på två sätt: 
1. Klicka på        i översiktsbilden som ni når via symbolen 
2. Ta fram patienten och i vänster kant väljer du ”Skapa 

utmeddelande” 

Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 
Egen planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande 
utskrivningskl

ar 

Information 
vid utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings 
meddelande 

SIP-möte 
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1. Skriv datum när patienten lämnar 
slutenvården.  
 
Inga bilagor används! 
Utskrivningsmeddelande  skickas till de 
förvalda enheter som kommer upp 
under  ”Meddelandemottagare” 
 
2. Skicka 

NEJ 

Inskrivnings - 
medd <24 tim 

+ plan underlag 
Egen planering 

Fast 
vårdkontakt 

Meddelande 
utskrivningskl

ar 

Information 
vid utskrivning 

Kallelse till SIP 
Utskrivnings 
meddelande 

SIP-möte 
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Överflyttning av patient till annan avdelning i region 
Norrbotten 

1.Välj patient 
2.Välj Översikt i menyn 
3.Välj Byt enhet/avdelning 
4.Välj rätt avdelning  

Du kan skriva t ex Sunderby i rutan så 
kommer endast dessa avd fram. 

5. Skriv datum för överflyttning  
6. Utför byte 
Pat försvinner då från er avdelnings lista 
med inneliggande patienter. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
21 Bilden är klippt 



Generella meddelanden kan användas för 
att kommunicera med andra aktörer. Dessa 
meddelanden hamnar inte i patient-
informationen och kommer alltså inte med i 
de utskrifter som görs till patienten. OM de 
däremot innehåller viktig information till 
patienten så kan man skriva ut ett 
meddelande. 
1. Välj Meddelande 
2. Skapa nytt 
3. Välj vilka funktioner du vill skicka till. Du 

kan ta bort eller lägga till 
funktioner/verksamheter/professioner.  

4. Skriv och SKICKA 

1. 

3. 
2.  

 
Meddelanden-  

berör vald patient 

22 
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Meddelande-  
utan koppling till patient 

1 2 Klicka på meddelande Klicka på skapa nytt 

23 Bilden är klippt 



3 Skriv meddelandet, välj mottagare genom att klicka på ”lägg till mottagare” skicka meddelandet 

skicka 

24 Bilden är klippt 



Bevaka er inkorg! 

I er Inkorg kommer ev 
kallelser, meddelanden 
från andra som ni ska ta 
del av och kvittera.  
 
Bevaka Inkorgen som ni 
når på två olika sätt: 
1. Startsidan i Lifecare, 

det översta vinröda 
fältet 
 

2. Via symbolen 
i vänstra kanten 

25 Bilden är klippt 



Byte av avdelning i Lifecare  
För dig som har uppdrag på flera avdelningar/mottagningar  
ändrar du avdelning på följande sätt; 

2. Välj och klicka på ”ändra avdelning” 

1. Klicka på pilen 
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3. Klicka på pilen, välj avdelning  
4. Avsluta med att klicka på ”ändra” 

27 Bilden är klippt 


