
 
 1 

 Omsorg och äldreförvaltningen 
 

2018-06-19  

  

 

 

 

 

 

 

 

Meddix, förenklad lokal rutin Linköpings kommun 
 

Övergripande information om samverkan vid in och utskrivning av patient samt 
Meddix ligger på vårdgivarwebben, Region Östergötland: 
 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Vardprocesser/Samverkan-vid-in--och-
utskrivning-av-patient/MEDDIX---IT-stod/ManualerUtbildningsmaterial/       
 
Glöm inte logga in i Meddix varje arbetspass och kontrollera meddelanden för 
enhet/enheter du ansvarar för två gånger per dag kl 08 och 14. 
 

ALLA UTFÖRARE: 
 

Inmeddelande (statusmeddelande) 
 

Oavsett utförare eller boendeform skickas inmeddelande till 
sjukhus(akutmottagning) när patient behöver sjukhusvård, planerat eller oplanerat. 
Korrekt ifyllt personkort i ett inmeddelande säkerställer att kontaktvägarna mellan 
sjukhus och kommunen tydliggörs. 
 

Inskrivningsmeddelande 
 

LEANLINK: 
Kvittering av inskrivningsmeddelande görs endast av vård-vård funktionen 
oavsett boendeform. 
 

Jag arbetar inom hemsjukvården:  

 Läs samt bearbeta samtliga meddelanden. Kvittera meddelande som INTE är 

inskrivningsmeddelanden 

 Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT, SSK) måste en dialog 

föras om  den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

Jag arbetar på servicehus:  

Kvittering av inskrivningsmeddelande görs enbart av handläggare på US. 
 

- Läs samt bearbeta meddelanden relaterade till patient du skickat in. 
- Läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 
- Läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du ansvarar för. 

- Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT, SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

Jag arbetar på särskilt boende (SÄBO): 
- Kvittera, läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 
- Kvittera, läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du 

ansvarar för. 

- Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT,SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Vardprocesser/Samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patient/MEDDIX---IT-stod/ManualerUtbildningsmaterial/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Vardprocesser/Samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patient/MEDDIX---IT-stod/ManualerUtbildningsmaterial/


 

 

 

 

Jag arbetar på kortisboende: 
För att hitta meddelande sök på aktuell/a patienter. Kvittering av 
inskrivningsmeddelande görs enbart av handläggare på US. 

 Läs samt bearbeta meddelanden relaterade till patient du skickat in. 

 Läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 

 Läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du ansvarar för. 

 Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT,SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

 

ÖVRIGA UTFÖRARE: 

Jag arbetar på servicehus:  

Kvittering av inskrivningsmeddelande görs enbart av handläggare på US. 
 

- Läs samt bearbeta meddelanden relaterade till patient du skickat in. 
- Läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 
- Läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du ansvarar för. 

- Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT, SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

Jag arbetar på särskilt boende (SÄBO): 
- Kvittera, läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 
- Kvittera, läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du 

ansvarar för. 

- Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT,SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

Jag arbetar på kortisboende: 
För att hitta meddelande sök på aktuell/a patienter. Kvittering av 
inskrivningsmeddelande görs enbart av handläggare på US. 

 Läs samt bearbeta meddelanden relaterade till patient du skickat in. 

 Läs samt bearbeta meddelanden du har ett vårdåtagande med. 

 Läs samt bearbeta meddelanden på patient boende på enhet du ansvarar för. 

 Om meddelandet berör flera yrkesgrupper (exv SG, AT,SSK) måste en dialog 

föras om den fortsatta hanteringen av meddelandet. 

 

 
 
 


