REGIONAL RIKTLINJE

Samordning vårdplatser
Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2021–00679) juni 2021 giltig till juli 2023
Utarbetad av Funktionsgrupp chefläkare i Västra Götalandsregionen

Syfte
Att understödja en patientsäker slutenvård med hänsyn till Västra Götalandsregionens samlade
tillgängliga resurser.

Bakgrund
Som vårdgivare ansvarar Västra Götalandsregionen för att organisera hälso- och sjukvården så att
alla medborgare har tillgång till en god och säker vård. I situationer som innebär risk för att kravet
på en god vård inte kan upprätthålla kan det bli nödvändigt att i samråd med patienten göra en
överflyttning till annat sjukhus. Om patienten inte är kapabel att fatta beslut ska samtal föras med
patientens anhörig/vårdnadshavare.

Mål
Att vid ojämn belastning samordna regionens samlade sjukhusplatser för att skapa förutsättning för
en god och säker vård.

Avgränsningar
Gäller vid överflyttning av patienter mellan offentligt finansierad sluten vård i VGR.

Arbetsbeskrivning
Patient flyttas, till annat sjukhus inom regionen förutsatt att det inte föreligger medicinska hinder
och att vårdtiden bedöms överstiga 3 dagar. Patienten skall vara delaktig i beslutet.








Medborgare folkbokförda i VGR och Region Halland omfattas av valfrihet mellan
regionerna även inom slutenvård. Patienten eller närstående skall vara delaktig i beslutet om
överflyttning.
Varje enskilt fall hanteras utifrån rådande förutsättningar och i samverkan mellan
patient/närstående och medicinskt ansvariga läkare på respektive förvaltning.
I första hand övervägs att patient folkbokförd nära annat sjukhus med lägre belastning
överförs till detta.
Hänsyn vid beslut om överflyttning behöver tas till både aktuell patient och till övriga
inneliggande patienter på bägge sjukhusen.
Överflyttning av patient skall ske dagtid
Överflyttning sker i samråd med transportorganisationen.
Avvikelser registreras i MedControl Pro.

Relaterad information




Regional medicinsk riktlinje - Remiss inom hälso- och sjukvård
Regional rutin - Överflyttning av patienter mellan sjukhus.
Regional rutin - Planering vid akut kapacitetsbrist för opererande specialiteter vid särskild
händelse i VGR

Innehållsansvarig:
Marga Brisman, enhetschef, enhet Patientsäkerhet, Koncernkontoret

Regional riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland regionens
utförare, beställare och kunskapsorganisationen

