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Aktuellt 

Framgångsrikt arbete fortsätter 

Utskrivningsklara dagar visar fortsatt låga 

värden. Prognos nedan bygger på resultat de 

senaste 5 månaderna. Om utvecklingen skulle 

fortsätta resten av året kommer antalet utskriv-

ningsklara dagar att hamna på en något lägre 

nivå än 2018. 

 

Andel personer som skrivs ut samma dag som 

de är utskrivningsklara har ökat sedan lagen 

infördes. Det innebär att vi tillsammans hjälps 

åt för att personer som inte längre behöver 

sjukhusvård får komma hem snabbare. 

Samverkan fungerar bra 

För att få svar på hur samverkan fungerar vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Örebro län genomfördes en mätning under 

mars 2019 med hjälp av enkäter i Webbkollen-

samverkan. Svarsfrekvens var bra från alla 

inblandade och speciellt från öppenvården. 

Mätningen visar att samverkan fungerar mycket 

bra mellan alla parter. Men även att ändring av 

preliminär utskrivningsdag görs ofta och att 

vårdcentralerna kallar en relativt liten andel till 

SIP. Förslag på förbättringar som lämnades var:  
- Kontaktuppgifter på vem som ska kontakts i  

   kommunen bör finnas i Lifecare SP 

- Bättre information in till slutenvården via  

   vårdbegäran och beslutsstöd  

- Snabbare uppdatering av planeringsunderlag,  

   status och ADL-bedömning 

- Patientinformationen kan bli tydligare från alla  

- Rätt bedömning av utskrivningsklar 

- Otydliga rutiner för SIP på korttidsboende   

Förslag till förändring av krav på SIP 

Bakgrunden är att kallelse till SIP inom tre 

dagar upplevs som svårt och inte är 

meningsfull vid exempelvis efterföljande 

korttidsvård. Svårt att motivera patienten i 

direkt anslutning till hemgång. Det är stor 

spridning i antalet genomförda SIP i olika 

verksamheter. En gemensam bild av syftet  

 

med SIP saknas ofta. En konsekvens-

analys med tre olika förslag har tagits 

fram och beslut i frågan tas av 

Chefsgruppen i september. De tre 

alternativen är: 
1. Behåll krav på kallelse inom 3 

dagar 

2. Ta bort krav på kallelse inom 3 

dagar för korttidsvård 

3. Ta bort krav på kallelse inom 3 

dagar helt 

 
Regeringen ger fortsatt stöd 2019 för 
samverkan vid utskrivning  

Målet är att antalet dagar som människor 

vårdas som utskrivningsklara på sjukhus 

fortsätter minska och att patienter som 

får del av utskrivningsprocessen i 

samverkan är trygga. De utvecklings-

områden som har identifierats i Örebro 

län och där projektet kommer att för-

stärkas med Charlott Dahlbom på deltid 

från hösten 2019 är att:  
1. Utveckla och få fart på SIP-processen  
Tillsammans med Region Örebro läns 

olika Kliniska tränings centra (KTC) 

bygga upp en gemensam utbildnings-

resurs mellan kommunerna och regionen 

för att stödja SIP-processen enligt  

ViSam och Lifecare SIP för bl.a. 

simuleringsträning av SIP.  
 
2. Skapa ett ”Levande bibliotek” 

I samverkan mellan Region Örebro län 

och länets kommuner för att få mer 

delaktighet från patienter/närstående.  

Genom att ta del av erfarenheter och 

idéer från patienter och närstående ökar 

möjligheten till delaktighet och att 

påverka vården och omsorgens 

utveckling. 
3. Annvända Webbkollen ”ring upp” 
Genom att fråga patienterna efter 

utskrivning om deras upplevelse av 

delaktighet och trygghet. Detta finns 

redan i länsgemensamma rutiner i 

ViSam. Här gäller det att ta nya tag och 

prioritera arbetet med att ringa upp när 

patienten har kommit hem. För att 

säkerställa att patienten är trygg. 
 
Barn i utskrivningsprocessen 
En bilaga har tagits fram som 

komplement till den länsgemensamma 

överenskommelsen för samverkan vid 

utskrivning. Rutinen gäller i samverkan 

mellan socialtjänsten i länets kommuner 

och Barn- och ungdomskliniken samt 

kliniken för Psykiatri barn och unga 

vuxna inom Region Örebro län och  

tillämpas från 1 oktober 2019. 

 
Vilket behov av stöd finns hos er? 

Vad krävs för att samverkan vid 

utskrivning ska fungera ännu bättre hos 

er? Under hösten kommer projektet att 

inventera fortsatt behov av stöd hos 

olika chefer ute i verksamheterna.  

Men nu vill jag först tacka alla för ett 

fantastiskt bra arbete och önska en  

skön sommar!  Margit Gehrke Flyckt 
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