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  Om
   rapporten

I den här rapporten beskirvs en baslinjemätning som 
genomfördes hösten 2017. Sy  et är a   i förlängnigen 
bidra  ll en förbä  ring av utskrivningsprocessen.

Om översiktsrapporten:

FoU i Sörmlands översiktsrapporter beskriver en inventer-
ing av befi ntlig kunskap, en kartläggning eller en nuläges-
beskrivning. 

Översiktsrapporter kvalitetsgranskas av FoU-medarbetare 
(som inte är förfa  are) med kunskap i ämnet. 

Hela rapporten fi nns på www.fou.sormland.se

Förfa  are
Helena Forssell och Hans Eriksson
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Bakgrund och syfte
Under vecka fem och sex 2017 gjordes en kartläggn-
ing av utskrivningsprocessen från sluten-  ll öppenvård 
inom Lands  nget Sörmland. Mätningen innehöll också en 
kartläggning av överföringsprocessen  ll kommunernas 
olika verksamheter. 

Poli  kerna i nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård beslutade a   e   arbete skulle pågå under 2017 
för a   förbereda medarbetare i lands  nget och i kom-
munerna i Sörmland. På så vis skulle övergången  ll den 
nya lags   ningen om trygg och eff ek  v utskrivning från 
slutenvården kunna ske så smidigt som möjligt.

Sy  e: För a   kunna utvärdera hur arbetet framskred 
bestämdes a   baslinjemätningen skulle göras för a   visa 
hur utskrivningsprocessen såg ut innan förändringsarbe-
tet startade. Under våren 2017 inleddes e   arbete med 
a   ta fram e   webbaserat enkätverktyg som skulle kunna 
följas upp kon  nuerligt. 

Kartläggningen som beskrivs i rapporten kommer,  ll-
sammans med kommande uppföljningar, kunna under-
lä  a den successiva förbä  ringen av utskrivningsprocessen. 
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Resultat

Pa  enterna inom den soma  ska
slutenvården liksom brukarna inom
biståndsverksamhet, hemsjukvård,
hemtjänst och i boenden är generellt 
dubbelt så gamla som pa  enterna 
inom psykiatrin.

I alla verksamheter, förutom inom den
soma  ska slutenvården och i hem-
sjukvården, var kvinnorna i majoritet. 

När det gäller resultatet på frågor 
som rör samarbete, inskrivningsmed-
delande, preliminär omvårdnads-
berä  else, medicinsk epikris, omvård-
nadsepikris, hälso- och sjukvårds-
uppdrag, aktuell läkemedelslista, 
förskrivna läkemedel, hjälpmedel,
namn på fast vårdkontakt och SIP,
fi nns det stor förbä  ringspoten  al.

CITAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN

Samarbete med vårdcentral fungerar ut-
märkt, vår Dr har koll och vi får hjälp med 
det vi behöver. Samarbete med Lands  ng 
fi nns ju inte utan det är ju beroende på 
vem man pratar med på avdelningen just 
den dagen. Självklart vet jag a   de på 
sjukhuset har ru  ner för hur man skriver 
ut pa  enter, men det är nästan ändå 
all  d något som felar. Just i dessa två fall 
så har det gå   rik  gt bra.

O  a vet man från sjukhuset a   pa  ent-
en ska hem någon dag innan, vi önskar 
a   pa  enten skickas hem så fort som 
möjligt på fm. Då kan vi som jobbar 
dag iordningsställa allt för a   bespara 
kvällssjuksköterskan extra arbete. Vill det 
sig illa så är det bara en sköterska i tjänst 
på kvällen. Det har hänt a   pa  enter 
kommit hem sent, sent på kvällen och det 
är inte värdigt.

Kartläggningen 2017 visade a   e   stort antal individer rörde sig i sys-
temet under dessa två veckor. Totalt gjordes 833 registreringar i sluten-
vården, öppenvården och kommunerna. Rapporten bygger på dessa 
registreringar.


