Webbkollen Samverkan för Öppenvården
Resultatrubrik
Län
Hemkomun
Hemkomun
Kön
Boendeform
Sjukhus

Frågetext
Välj län
Välj kommun där individen är skriven:
Stadsdel: Den stadsdel där individen är mantalsskriven
Kön
Boendeform vid utskrivning
Vilket sjukhus skrevs individen ut från?

Avdelning
Inskrivningsmeddelande skickat

Vilken avdelning på sjukhuset skrevs patienten ut från? Skriv
avdelningen/enhet som det är namngivet i kommunikationssystemet.
Har sjukhuset skickat inskrivningsmeddelande?

Inskrivningsmeddelande Preliminär diagnos
Inskrivningsmeddelande ber. utskrivningsdag
Planerad dag för hemgång ändrades
Planerad dag för hemgång ändrades ggr
Vald process

Vårdcentral mottagit remiss
Utskrivningsmeddelande skickat
Vårdcentral kallat till SIP
Sjukhuset kallat till SIP
Trygg hemgång
Sambo
Patientinformation ifylld
Vårdbegäran mottagen
Fungerat med kommunen
Fungerat med kommunen - Beskrivning
Fungerat med slutenvård
Fungerat med slutenvård - Beskrivning
Vad kan förbättras

Har sjukhuset angivit preliminär diagnos i inskrivningsmeddelandet?
Har sjukhuset angivit beräknad utskrivningsdag i
inskrivningsmeddelandet?
Ändrade sjukhuset planerad dag för hemgång under tiden patienten
vårdades?
Antal ändringar
Vald process
Om du bedömer du att det medicinska ansvaret borde överföras via
remiss till vård-/hälso-central eller öppenvårdsmottagning har din
vård-/hälso-central eller öppenvårdsmottagning mottagit remiss från
slutenvården?
Har sjukhuset skickat utskrivningsmeddelande?
Har vård-/hälsocentralen eller Psykiatriska öppenvården kallat till SIP?
Har Sjukhuset kallat till SIP?
Är individen aktuell för projekt Trygg hemgång?
Har arbetssättet SAMBO varit aktuellt?
Har ni fyllt i er del i patientinformationen?
Har mottagit vårdbegäran på slutenvården?
Om du tänker på den här utskrivningen hur tycker du att samarbetet
fungerat med kommunen?
Vad har varit bra / mindre bra?
Om du tänker på den här utskrivningen hur tycker du att samarbetet
fungerat med slutenvården?
Vad har varit bra / mindre bra?
Kan du kortfattat förklara vad som kan förbättras? Max 500 tecken

Innan ni börjar registrera:
Anmäl er enhet på Webbkollen.com och gör inställningar under Webbkollen Samverkan för slutenvården.
Frågor som är skrivna i grå text är frivilliga och ni väljer under inställningar om de skall vara med eller ej
Färgkodning:
Grön - Frågan är ny. Den kan antingen vara en fast fråga (ej kursiv) eller en fråga ni kan välja till (kursiv)
Gul - Frågan är omformulerad eller det har förändrats svarsalternativ
Röd - Frågan är borttagen eller ersatt med en ny fråga

