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Sammanfattning av satsningen 
 

Genomförande 
 

En betydande del av de patienter som läggs in på våra internmedicinska 
vårdavdelningar kommer att behöva någon hjälp/insats av andra vårdgivare för att 
kunna skrivas ut från sjukhuset.  Utskrivningsplaneringen startar redan när patienten 
kommer till sjukhuset och uppdateras löpande under vårdtiden. Kontakt etableras med 
kommun och primärvård utifrån patientens behov. Inför utskrivning behöver alla 
insatser samordnas för att patienten och närstående skall känna trygghet.  

Innan projektet startade genomfördes en pilotstudie under sommaren 2014. 
Verksamheten anställde tre socionomer för att bistå och avlasta sjuksköterskor i deras 
arbete vid hemplanering/utskrivning av patienter från vårdavdelningarna. 
Utvärderingen av pilotstudien visade att det saknades medicinsk kompetens därav 
genomfördes ett nytt projekt där distriktssköterskor anställdes under en provtid. När 
en helt ny yrkeskompetens som dessutom arbetar tvärgående genom organisationen 
inrättats i verksamheten var det angeläget att genomföra en utvärdering och finna 
utvecklingsmöjligheter i den nya funktionen som också stödjer ett mer personcentrat 
arbetssätt. 

Jämfört med plan för genomförande har en kvalitativ utvärdering till stor del kunnat 
genomföras. Flera utvecklingsmöjligheter har kunnat implementeras i verksamheten. 
Dock har den kvantitativa utvärderingen varit svårare att på grund av att metoderna 
som var tänkt att användas från början inte gått att genomföra som planerat. De 
datasystem som finns idag stödjer inte den tilltänkta utvärderingen ett exempel är 
återinläggningar. Även en del av de kvalitativa undersökningar som prövades kunde 
inte genomföras på grund av patienternas förmåga att relatera till rätt tidpunkt och 
vårdplaneringsmöte. 

Ekonomisk planering: 
Planeringen har följts som tilltänkt. 

 

Processer och metoder 
Nulägeskartläggning (bl.a. statistik) 
Inventering av resurser och tydliggörande av uppdrag 
Medarbetarenkäter internt och externt                                                               
Patientintervju 
Omvärldsbevakning (studiebesök, patientsäkerhetskonferens) 
Deltagit i nätverkssjukvård (SVEA, Nestor) 
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Sammanfattning av aktiviteter och 
tester 
Förändrade arbetssätt med fokus patientdelaktighet och följsamhet till 
patientlagen.  
  
Flertal aktiviteter tillsammans med externa aktörer såsom kommun, 
primärvård, geriatrik mm 
Interna aktiviteter med utbildning, samordning, förbättringsarbeten inom 
utskrivningsprocessen. 
 

Utvärdering 
Mål & Mätetal 

• Arbetsmiljömål: Förbättrad arbetsmiljö, minskad stress genom omfördelning av 
arbetsuppgifter  
 

• Effektivitetsmål: vårdtider, medelvårdtid 
 

• Kvalitetsmål: Återinläggning, patientnöjdhet, kompetensutveckling 
 

Arbetsmiljömål:  

En tvärprofessionell medarbetarenkät har genomförts där resultatet visade på 
att samtliga yrkeskategorier fann vårdsamordarrollen betydelsefull för sin 
arbetsmiljö. Se resultat nedan. 
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Upplevelsen visade på att sjuksköterskornas kompetens används mer effektivt och att 
arbetsmiljön påverkats positivt. 

Effektivitetsmål:  
Under projekttiden upplever vårdsamordnarna själva att fler 
vårdplaneringsmöten sker via telefon istället för fysiska träffar vilket till stor del 
beror på en bättre relation till biståndsbedömare och att kunskapen om 
vårdplanering är högre. 

En modell för att kunna mäta effektiviteten har varit svårt att genomföra trots 
olika försök att hämta statistik i t.ex. journalsystemet Take Care, qlickview.  

Deltagit i projektet SVEA= Sammanhållen Vård Enhetliga Arbetssätt, på 
uppdrag av HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltningen), där syftet är att få en mer 
sammanhållen vårdkedja genom att vårdgivarna inom SLL arbetar mer likartad 
vilket förhoppningsvis skall leda till att patienten inte söker akutsjukvården 
flertal gånger. Vårdsamordnarna har i projektet deltagit i att utforma en 
bedömningsmall som skall kunna användas vid inskrivningen för att finna 
patienter med hög risk för återinskrivning. Pilotprojekt av mallen genomfördes 
på en av vårdavdelningarna inom vår organisation. Implementeringen av denna 
mall pågår. Ett tiotal möten har genomförts tillsammans representanter från 
primärvården och projektledare utsedd av SKL (healtnavigator). 

Tillsammans med Nestor har samverkansprojekt med Södertörns kommuner 
och berörda geriatriska kliniker påbörjats. Gruppen har haft ett 10-tal 
tvärprofessionella möten för att förbättra samverkan mellan enheterna. 
Mötenas syften har varit att finna brister som kan åtgärdas för att finna 
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förbättringar inom olika områdena bland annat ett pilotprojekt för gemensam 
utbildning av webcare. 

Nytta och effekter: 

• Vårdsamordnare har träffats och planerar sin arbetstid och ledighet i 
relation till varandra, de har till exempel fördelat sin semester under 
sommar så att alltid finns någon i tjänst.  
 

• Vårdsamordnare har uppmärksammat att det råder kulturskillnader 
mellan vårdavdelningar hur vårdplanering av patienterna hanteras och 
att det finns ett behov av kompetensutveckling inom läkarkåren för att 
bland annat minimera dubbelarbete. 
 

• Vårdsamordnare har vid flertal tillfällen, i samband med utskrivning, 
uppmärksammat att läkemedelslista inte är uppdaterad eller rent 
felaktig. De har även kunna påtala att patienterna finns registrerade i 
apodos systemet. 
 

• Infört ”apo- ex” möjligheter till patienterna som får med sig läkemedel 
hem, minskat läkemedels kostnader samt arbetsbörda för sjuksköterska. 
 

• Utvecklat informationsmaterial. 
 
 

 
 

 
• Genom en utveckling av nätverkande gentemot kommunen har fysiska 

vårdplaneringsmöten kunnat minska då vårdsamordnare och 
biståndsbedömare skapat tillitsfull relation. 
 

• Underläkarna känner sig trygga i beslutsfattande av planeringen genom 
att få kompetensstöd från vårdsamordnare utifrån gällande lagar och 
riktlinjer. 
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Kvalitetsmål: 
Vårdsamordnare deltar kontinuerligt i olika kompetensutvecklingstillfällen till 
exempel introduktionsprogrammet för nyexaminerade sjuksköterskor, 
läkarmöte, webcare utbildning för nyanställda.  

Vårdplaneringsmötena har även kunnat utvecklas till ett mer personcentrerat 
perspektiv utifrån var och ens unika situation tillsammans med anhöriga. 

Deltar i utveckling av flera riktlinjer till exempel, asylsökande, barn som 
närstående.  

Patienter och/ eller närstående upplever en trygg och säker utskrivning till hemmet 
eller till annan vårdgivare/ vårdnivå. Ökat kunskapen om vårdplanering och 
utskrivningsprocessen inom verksamhetsområdet.  

Projektet vårdsamordnare har under 2016 varit nominerad till kvalitetspris på 
Södersjukhuset och även deltagit med poster i den nationella 
patientsäkerhetskonferensen. 

 

Enkäter 
Arbetsmiljöenkäter har genomförts tvärprofessionellt. 

 

Tidsplan 
Under året har verksamheten haft bemanningssvårigheter vilket tyvärr 
resulterat i att en del av de aktiviteterna som var tänkta att slutföras under 
projekttiden har kunnat påbörjas men än inte slutföras.   
 

Framgångsfaktorer 

En ny yrkesroll som tidigare inte funnits inom akutsjukvårdens slutenvård kan 
bidra med nya arbetssätt och kontaktnät då de har kunskap om verksamhetens 
organisation i vårdkedjan.  
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