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Bakgrund
I slutet av 2015 presenterades betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU
2015:20), med förslag om att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagförslaget innebär bland
annat att länets kommuner och Regionen Jönköpings län ska göra en överenskommelse samt ta fram
en handlingsplan för hur det gemensamma arbetet i samverkan ska bedrivas. Detta för att främja en
god vård och en socialtjänst av god kvalité för enskilda, där ledtiderna vid utskrivning från den slutna
vården kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus undvikas. Ytterligare en
målsättning med den nya lagen var att få ett effektivare resursutnyttjande av hälso-och sjukvård.
Delprojekt vårdsamordning startade maj 2016 med representanter från huvudmännen med en
spridning och bredd i länet gällande professioner/funktioner. Uppdraget var bland annat i uppdrag
att arbeta fram en ny samordnad vårdplaneringprocess (svpl) vid in- och ut skrivning från sjukhus.
Denna nya vårdplaneringsprocess skulle gälla för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den
slutna vården, hade behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och
sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.
Den nya samordnade vårdplaneringsprocessen utgår från lagförslaget som pekar på vikten av:
 Samverkan mellan kommun och Vårdcentral
 Beräknad vårdtid
 Vårdcentral och kommun startar planering för patientens hemgång i ett tidigare skede
 Korta ledtider
 Ej vara på sjukhus i onödan
 Fast vårdkontakt
 SIP – Samordnad individuell plan

Syftet
Då teori och praktik behöver gå hand i hand planerades piloten i Eksjö för att se om den utarbetade
processen med tillhörande rutin var välfungerande utifrån ett medarbetar- och patientperspektiv
samt om den kommande lagens intentioner och syfte uppnåddes.
Frågeställning
 Utarbetad process och rutin – uppfylldes lagens intentioner och syfte?
 Utarbetade process och rutin - hur var följsamhet till utarbetade process och rutin.
 Medarbetarperspektiv – upplevelse av den nya utarbetade processen och tillhörande rutin
 Patientperspektiv – upplevelse av information gicen under vårdtid avseende den
samordande vårdplaneringen samt hur processens
 Chefsperspektiv – hur upplevde chefer piloten som helhet.

Metod
Deltagande verksamheter var Eksjö kommun, Eksjö Vårdcentral och Medicin och Geriatrik kliniken på
Höglandssjukhuset i Eksjö. Urvalet av pilotdeltagare gjordes utifrån visat intresse från kommun och
klinik, frågan gick sedan till Eksjö Vc. som tackade ja till deltagande.
Antal medarbetare som skulle beröras av piloten beräknades till ca 200 stycken.
Testet pågick under två månader där rutinen reviderades något inför den andra testmånaden.
Vad testa?
 Ny samordnad vårdplaneringsprocess vid in- och utskrivning från sjukhus enl. ny lag
 Cosmic Link som it-stöd för vårdplanering
 Vårdsamordnare på vårdcentral – koordinator och fast vårdkontakt
 Vårdplanering via platta (annat projekt som startade och pågick samtidigt)
 Ny journalmall i Cosmic för SIP-samordnad individuell plan

Organisation och ledning
Inför piloten bildades en pilotledningsgrupp med representanter från respektive chefsled samt
nyckelpersoner från kommun, slutenvård och vårdcentral. Även Folkhälsa och sjukvård -Cosmic, ITC,
Höglandets IT, hjälpmedelcentralen och Qulturum deltog. Möten planerades in med regelbundenhet
ca 2 månader före pilotstart och leddes av projektledare.
En lokal arbetsgrupp bilades med representanter från kommun, vårdcentral och slutenvård, som
leddes av utsedd lokal pilotsamordnare som blev frikopplad från ordinarie tjänst på 80%.
Pilotsamordnaren fungerade som ett nära stöd till verksamheterna i processen och rapporterade
kontinuerligt till projektledaren. Arbetsgruppen träffades med regelbundenhet, ofta med kort
framförhållning då behovet av att ses var varierande. Arbetsgruppen hade dagliga
telefonavstämningar via en konferensbrygga. På så vis kunde oklarheter snabbt åtgärdats. Det har
funnits direktkanaler för att snabbt och enkelt nå pilotledningsgruppens olika deltagare via den
lokala pilotsamordnaren.
Process och rutin
Delprojektet Vårdsamordning har i samverkan utarbetat en ny samordnad vårdplaneringsprocess
samt tillhörande rutin (Bilaga 1. Bilaga 3) för in- och utskrivning från slutenvård som var grunden för
testen.
Vid uppföljning i slutet av februari inför mars testmånad reviderades processen och rutinen i två
avseende:
 Under februari initierade sluten vården till svpl på alla samverkanspatienter som det
skickades ett inskrivningsmeddelande på, för att dessa skulle få en svpl med sip som resultat.
Då det blev för stort antal beslöts att i mars initiera svpl på de patienter som hade ett nytt
eller utökat behov precis som lagen syftar på.
 Under februari kallasdes alla professioner i kommunen till svpl oavsett patientens behov pga
att under framtagande av process, hade kommunen en stark önskan om att själva få bedöma
vilka professioner som skulle delta på svpl. Därför beslöts att alla professioner skulle kallas i
Link, vilket gjorde att sjukgymnaster/arbetsterapeuter fick många fall att bedöma om de
skulle delta eller ej, vilket tog tid. Det var ej bra varken ur resurs- eller sekretess hänseende.

Därför ändrades rutinen till mars testmånad till att kalla de professioner som behövdes för
patientens behov.
Utbildning
Fyra gemensamma utbildningstillfällen á 4 timmar som riktades till biståndshandläggare,
vårdsamordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer. Ungefär 200 personer
omfattades av piloten men ca 150 deltog vid utbildningstillfällena. Innehållet bestod av en
presentation av den nya lagens innebörd, varför och vad vi skulle åstadkomma, samt utbildning i
Cosmic Link. Gällande IT-stödet Cosmic Link har superanvändare inom respektive vårdgivare utbildats
särskilt, vars uppdrag har varit att utbilda och vara ett stöd till sina medarbetare.
Uppföljning, utvärdering
 Under pågående pilot utförde pilotsamordnaren granskning av process-stegen i Cosmic Link
samt viss journalgranskning i verksamhets- och studiesyfte för att kunna förbättra och
utvärdera den nya vårdplaneringsprocessen.
 Enkäter gjordes i samråd med utvecklingsledare på Qulturum. För att kunna följa varje
patient genom hela vårdplaneringsprocessen numrerades utvärderingsenkäterna, anpassad
till varje profession, totalt fem stycken riktade enkäter för varje patient (Bilaga 5).
Medverkande patienter avidentifierades för att säkerställa sekretess. Pilotsamordnaren
förvarar dessa inlåst och oåtkomligt för andra. De numrerade enkäterna förmedlades till den
lokala pilotledningsgruppen som förmedlade dessa till medarbetare inom sin organisation.
 Patienternas utvärderingsenkät gällande upplevelse av samordnad vårdplanering lämnades
ut till de som gick genom den tänkta vårdplaneringsprocessen och vårdplanerades i sin
bostad.
 Samtliga inskrivna patienter följdes i Link av pilotsamordnaren för att säkerställa processens
samtliga steg.
 Uppföljande samtal med chefer inom kommun gjordes efter avslutad pilot i mars. Detta för
att samla in viktiga erfarenheter utifrån ett ledningsperspektiv inför breddinförandet.

Resultat
Följsamhet till rutin
Nedan redovisas följsamhet till rutin – granskning av Link samt journal, på alla patienter som startade
processen.

Tabell 2, Redovisar olika steg i processen. Andelen åtgärder redovisas i procent.

63 patienter startade vårdplaneringsprocessen men endast 7 gick igenom hela processen, d v s att
vårdplaneringen skedde i hemmet. 12 patienter har vårdplanerats på sjukhus och 45 patienter
genomförde inte svpl, detta ofta beroende på att behov av vårdplanering sedan tidigare var
tillgodosett.
Under mars månad har endast personer med utökat eller nytillkommet behov av vårdplanering
inkluderats i testen.

Medarbetarperspektiv
När det gäller medarbetarnas upplevelser gällande framtagna rutiner och IT- stödet Cosmic Link,
framkom det att hemsjukvårdens personal hade högst andel positiva upplevelser och
biståndshandläggare den lägsta andelen, se tabell 3.

Tabell 3. Redovisar upplevelser från personal från olika organisationer.

Patientperspektiv
För att fånga alla deltagares erfarenheter av en samordnad vårdplanering fick patienter svara på en
enkät med frågor som till exempel; om vårdplaneringen utfördes tillsammans med patient och
närstående, om patienten var väl förberedd vid utskrivningen, hur det fungerade första dagen
hemma, om patienten upplevde trygghet med planen samt om patienten visste vem denne skulle
kontakta om frågor uppkom, se tabell 4.

Tabell 4. Redovisar patientens egen upplevelse av vårdplaneringen samt hur det fungerat hemma.

Andra frågor i enkäten svarade fem patienter att planeringen av sin vård i hemmet utfördes när den
behövdes. För uppföljningen i hemmet svarade fyra patienter att den fungerade bra och utfördes när
de hade behov av detta. Däremot var det enbart tre patienter som hade fått sin vårdplan utskriven
varav två av dessa angav att de fått denna i sin hand.

Chefsperspektiv – upplevelse av piloten som helhet
Chefer i ledningsposition inom kommunen besvarade frågeformulär gällande upplevelser i
vårdplaneringsprocessen (bilaga 6). De tre tillfrågade cheferna svarade på dessa frågor och deras svar
redovisas under varje fråga. Citat markeras med citationstecken.
1. Vilka förberedelser gjordes inför pilotens start? (Möten, utbildningar, information,
utrustning, personal, interna rutiner etc. ).
”Möten löpande med avstämningar och diskussioner runt praktiska problem samt information om
var projektet i stort (det regionala arbetet) befann sig. Start av lokal ledningsgrupp med
representanter för samtliga berörda verksamhetsområden, den personal som utsetts att medverka i
piloten. Utbildning av den personal som skulle testa och medverka samt all personal i stort”
”Utifrån att det var ett pilotprojekt såg vi möjligheten att lära under processen och några
direkta förberedelser gjordes inte. Det som bokades var regelbundna möten under
våren för kommunens arbetsgrupp”
Före pilotstarten bildades en egen interngrupp bestående av äldreomsorgschef, två enhetschefer,
två biståndshandläggare, två sjuksköterskor en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Det visade sig
att de närvarande hade olika uppfattningar och syften med gruppen. Dels trodde en av dem att det
skulle handla om processutveckling och att hitta interna rutiner men det fokuserades på HSL.
2. Vilka förberedelser borde ha gjorts utifrån era nuvarande erfarenheter?
”Tidigarelagt lokal ledningsgrupp så att den var helt på plats när piloten påbörjades”
”Med facit i hand borde vi nog ha förberett vissa saker mer som t ex interna rutiner,
ansvarsbitar, representation i olika möten”
Det hade varit bra om verkställigheten hade varit med på utbildningen i aulan. Man uppfattade som
om det enbart gällde Link och inte möjlighet till dialog eller tydliggörande av processen.
3. Vilka effekter har pilotens genomförande bidragit till?
”Bättre samarbete, samsyn kring patienternas behov, vilja att bidra till det gemensamma, ökat viljan
att hjälpa varandra och se över gränserna”
”Positiva effekter är att vi kommit till mer vårdplanering i hemmet som hela tiden varit
en ambition och ett mål att nå”.
4. Vad har fungerat bra?
Känner mig trygg med den information jag har fått. 14 äldreomsorgschefer träffas och nätverkar i
Länet. Nätverk för ledare i Esther anda behövs. Liknande nätverk behövs i hela regionen med
koppling till strategigrupperna. Viktigt att grupperna är mixade med ledare och medarbetare för att
lyfta och knyta upp knutar.
”Vårdtidsberäkningen är jätte viktigt. Resurssparande då personalen inte behöver finnas. Mycket att
vinna.”

”Det har funnits en kvalitetssäkring av arbetet som gjort utvärderingar möjliga. God vilja att göra
bättring för Esther”.
5. Vad kan göras bättre?
”Det har varit svårt att få alla chefer att hinna delta i den omfattning som behövts”
”Intern dialog med HSL, Myndighet, Verkställighet. Samarbete!”
Fundera på organisationen. Hur tar vi emot informationen i Link? Vem läser? Läsa sju
dagar i veckan? Biståndshandläggare, planerare, enhetschef finns inte i tjänst på helgen.
Det bör ses över!
”Vi behöver bli mer rustade. Interna system fungerar inte, till exempel
schemaläggningen eftersom planeraren går hem kl 15”.
6. Vilka utmaningar har ni ställts inför som var svåra att förutspå?
”Informationsproblematiken över större arbetsgrupp- mycket större problem att få alla att jobba lika
trots bilder/processbeskrivningar och rutiner”.
”Processen har varit lite för snabb, alla har inte hunnit med i ”tänket”.
”Varit olika bud beroende vem som yttrat sig. Långsiktigare planering och inte så snabba
bokningar av möten så flera deltagare inte kan närvara”.
Missuppfattning angående två projekt, platta och pilot. Kände inte till 11-mötena. Olika kulturer. Det
finns ett gap mellan HSL och SoL trots gemensamt paraply. Myndigheten ”drabbades” hårdast.
7. Hur var inställningen/engagemang hos er personal?
”God, välvillig och bra”.
”God inställning, men har lett till stress och hög belastning. Ibland sett sig lite förbisedd
utifrån sin profession och det man velat framföra”.
8. Hur fungerade samarbetet internt och externt?
”Lättare externt än internt i kommunen”.
”Externa kontakter har inte så stor betydelse, viktigare att det fungerar internt!”
”Tillit till att vi kommer på banan igen med den feedback som omvårdnadspersonalen ger
biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren vill gärna göra sina egna utredningar men
omsorgspersonalen känner Esther väl!”
”Samarbetet har fungerat bra ibland och mindre bra ibland beroende på hur förankrad information
och arbetssätt varit”.

9. Vilka problem har uppstått och hur löste ni dem?
”Svårt att förutse och att leva i det gamla Meddix samtligt som Link och processen introducerades.
Svårt att hitta samtalstonen med slutenvården”
Några patienter som inte kommit hem enligt planering och hjälp har missats. Fått kämpa ibland för
att stoppa processer som man inte varit överens om.
10. Förutom Cosmic Link – användes något annat kommunikationsverktyg?
”telefonen”
11. Beskriv piloten med tre ledord!
”Nyttig, Lärorik och sammansvetsande”
”Nytänkande, utvecklande och frustrerande

Diskussion
Ny samordnad vårdplaneringsprocess vid in- och utskrivning
Huvudsyftet med aktuell pilot var att se om den nya samordnad vårdplaneringsprocess vid in- och
utskrivning från sjukhus enl. ny lag fungerade i praktiken. Responsen från medarbetare var att om
alla gjorde som var tänkt skulle den uppfylla lagens syfte och mål.
Sammanställning att vårdplaneringsprocessens olika steg har genomförts med varierande resultat
februari och mars månad 2017, se tabell 2.
Rutinerna var framtagna och alla var informerade om dessa men alla inte var tillräckligt förberedda
på att omsätta detta i praktiken, t ex när i tid saker behövde ske, antal patienter som skulle
inkluderas i testen och resursplanering.
Inskrivningsmeddelande
Resultatet visade att i vårdplaneringsprocessen skickades inskrivningsmeddelandet i de allra flesta
fall i ett tidigt skede, inklusive kvällar, nätter och helger vilket är en förbättring i jämförelse med
tidigare arbetssätt. Kommunen och vårdcentralen svarade med vändande post om patienten var
känd och vilka insatser som var aktuella. Enligt vårdplaneringsrutinen i februari skulle dessa uppgifter
levereras efter vårdtidsplaneringen. Eftersom detta ändå fungerade bra och inte hade någon negativ
påverkan, så ändrades rutinen därefter.
Vårdtidsplanering
Vårdtidsplaneringen styrs av rondande läkare och kan variera beroende på vad den aktuella läkarens
bedömning är av vilken vård som skall bedrivas inom slutenvården. Nästkommande läkare kan vara
av en annan uppfattning vilket påverkar vårdtidsplaneringen negativt och detta leder till ovisshet för
nästa aktörs planering.
Därför är vårdtidsplaneringen oerhört viktig och ligger till grund för hur kommunen och
vårdcentralen prioriterar sitt arbete. Vårdtidsspannet i Link bör inte vara för stort, sett ur patientoch resursperspektiv.

Initiera samordnad vårdplanering
Under februari månad 2017 initierades svpl för alla samverkanspatienter med anledning av att alla
skulle få en samordnad individuell plan (SIP). Utväderingen visar att många samordnade
vårdplaneringar (SVPL) inte genomfördes på grund av att patienten inte såg något värde med en ny
SVPL, eftersom deras behov av insatser sedan tidigare var tillgodosedda. Det innebar i vissa fall även
en fördröjning av vårdtiden vilket inte gagnar patienten. Dessutom är det ingen bra signal till
individen att man måste komma till sjukhus för att få en sip.
Sett ur ett personalperspektiv ansåg både vårdcentralen och kommunen sig inte vara rustade för det
antalet patienter detta arbetssätt i februari innebar. Inför mars månad ändrades då rutinen till att
initiera SVPL på de patienter som hade ett nytt eller utökat behov av insatser, vilket visade sig vara
rätt avvägning dessutom stärker kommande lag detta arbetssätt.
Vårdcentralen missades ofta när initiering av svpl gjordes av slutenvården. Detta då vårdcentralerna
sedan januari 2013 stått utanför utskrivningsprocessen och man hade svårt att ”lära om”.
Från kommunen bemannades det inte alltid i Link vilket gjorde övriga vårdgivare osäkra på om
informationen kom fram till kallade professioner.
Kalla till svpl
Enligt rutinen skulle samtliga professioner inom kommunen samt sjuksköterska och läkare på
vårdcentralen kallas till vårdplanering. Bakgrunden till det var att kommunens professioner själva
ville avgöra om det var aktuellt för dem att delta eller inte. Detta visade sig generera merarbete som
varken var resurseffektivt eller värdeskapande och ur sekretess synpunkt tveksam. Inför mars månad
ändrades då rutinen till att enbart kalla berörda professioner från kommunen.
Vårdsamordnaren tog ett flertal telefonkontakter med slutenvården, biståndshandläggaren (som inte
alltid var lätt att nå) och anhöriga för att boka in tid när SVPL kunde ske. Detta var tidskrävande.
Enligt rutin skall all kommunikation med deltagande parter i Link ske via Link, detta för att alla ska ha
möjlighet att se samma information och för att slippa ta tid till att söka personer via telefon, som
dessutom kan vara störande när man är i patientarbetet när telefonen ringer.

Utskrivningsmeddelande
I 58 % respektive 76 % av fallen lämnade patienten sjukhuset inom 24 h från det att
utskrivningsmeddelandet skickades. Detta kan förklaras med att rutinen och Cosmic Link möjliggör
ett ökat och värdefullt informationsutbyte som leder till en medvetenhet och kortare ledtid hos
andra vårdgivare. En annan anledning kan vara att slutenvården inte alltid skickar
utskrivningsmeddelande direkt när patienten har bedömts som utskrivningsklar.
Epikriserna var inte alltid klara innan utskrivningsmeddelandet skickades. Detta fick påminnas om
kontinuerligt – att allt ska vara klart innan man signalerar att patienten är utskrivningsklar.
Säkerställa att utskrivningsmeddelandet skickas när epikriser och dylikt och klart. Det här steget
handlar om tillit och respekt.
Det fanns det en osäkerhet kring hur man dokumenterade i Link-vårdplanen. Detta ledde till att
patienten fick bristande information om vad som planerades i samband med utskrivningen från
slutenvården.

Samordnad vårdplanering
Få patienter har gått igenom den hela tänkta processen där SVPL sker i bostaden inom 3 dagar
alternativt inom 14 dagar. Vissa samordnade vårdplaneringar som gjordes på sjukhuset kunde ha
gjorts i bostaden men flertalet av de som gjordes på sjukhuset behövdes hanteras på det viset då
patienterna var svårt sjuka och hade behov av ett avancerat omhändertagande. I ett par fall hade
närstående stark önskan att SVPL skulle ske på sjukhuset före utskrivning på grund av tryggheten. Det
finns en kultur att aldrig kalla patienter från SÄBO till SVPL vilket tydliggjordes i testet trots att dessa
patienter skulle inkluderas. Brister i dokumentationen i Link innebar att några patienter missades och
hanterades fel. Några patienter avled efter att inskrivningsmeddelande skickades. Den största
andelen patienter som inkluderades i testet hade inget nytt eller utökat behov av insatser alternativt
såg inget värde med en SVPL då deras behov av insatser var tillgodosedda.
Parallellt med piloten pågick ett annat projekt. Ett projekt som ägdes av vårdcentralen (Flippen) som
handlade om att involvera ny teknik i samverkan – att vårdplanera via surfplatta. Ur pilotens
synvinkel så innebar det både möjligheter och hinder.
Det möjliggjorde närvaro av kallade professioner och närstående och var uppskattat av patienterna.
Det hindrade på så vis att projektens syften och rutiner skiljde sig åt vilket gjorde involverad personal
osäker. Plattans syfte var att spara tid för personalen och att möjliggöra närvaro vid vårdplaneringar
vilket ibland innebar oenigheter vem som skulle befinna sig hemma hos patienten.
Det fanns även en möjlighet att koppla bort sig via plattan när man själv ansåg sig vara klar vilket
resulterade i att SIP: en inte blev komplett och fick kompletteras i efterhand.
Lärdomar av piloten är att det är viktigt att vid detta arbetssätt att parterna har avtalat med varandra
om vem som skall vara hos Esther i hemmet? Vem köper in plattor? vilken plattform skall användas?
vilken prestanda är mest driftsäker osv. Här finns samordningsvinster på länsnivå gällande inköp och
att hitta säker plattform osv. Många verksamheter både kommuner och vårdcentraler efterfrågar hur
de kan få hjälp med att införa ett digitalt arbetssätt gälande både vårdplanering samt läkarbesök på
distans, med tanke på ovanstående parametrar.
SIP är ett område där många upplever osäkerhet och tycker är svårt. Innehållet i SIP: en har varit
fokuserat på SoL-insatser och i många fall inte vara patientens plan. När det nu kommer till fler
parter för en mer komplett plan samt att planen ska utgå från vad patienten tycker är viktigt, blir det
ett nytt arbetssätt som komplicerar det hela. Inom hälso- och sjukvård är vi vana att tala om vad
patienten behöver. När vi nu skall utgå från vad patienten tycker ger honom/henne livskvalité för att
öka complience, blir det tankemässigt svårare för professionen.
Att det på ”riktigt” ska vara patientens plan och att den ska innehålla patientens egenansvar kring
hälsa, vård och behandling samt skrivas på ett språk som är till patienten komplicerar det hela
ytterligare.
Patienten upplever det positivt att ha kontaktuppgifter till berörda om något inte fungerar hemma.
SIP behöver belysas och ska vara lika självklar inom somatiken som den är inom psykiatrin och barn
och unga området. Vi behöver även se vinningarna och mervärdet för individen med att göra svpl i
bostaden.
Vårdplaneringen ska vara en process där bland annat uppföljning av sip, som görs av
vårdsamordnaren, är en naturlig del. I pilotens fall där en SIP dokumenterats, saknades ibland

uppföljningsdatum. Detta är av vikt då planen bör vara ett levande dokument för att få den betydelse
som lagstiftaren avser.
SIP journalmall i Cosmic är under utveckling liksom själva arbetssättet.
Utbildningsinsatser planeras gällande sip inför breddinförandet, för att stärka och trygga
medarbetarna i dokumentation och arbetssätt.
Cosmic Link som it-stöd för vårdplanering
Cosmic Link upplevs som användarvänligt och det ger en god överblick. Spegling av journalen
möjliggör att all involverad HSL-personal kan ta del av dokumentationen som skett under
vårdtillfället

Vårdsamordnare på vårdcentral – koordinator och fast vårdkontakt
Vårdcentralens vårdsamordnare var inte mentalt förberedda på piloten, trots utbildningsinsatser och
enskilda dialogmöten var de inte heller helt uppdaterade på vad vårdsamordnaruppdraget innebar.
Vårdcentralen stod inför förändringar gällande ledarskap och personalresurser vilket påverkade
upplevelsen av piloten negativt. Pilotsamordnaren utgick initialt från vårdcentralen under ett par
veckor för att kunna stötta och skapa trygghet i vårdplaneringsprocessen.
Vårdsamordnarens funktion upplevdes positiv, en sammanhållande länk som höll ihop processen och
mötet. Biståndshandläggaren som tidigare har varit den som varit ”spindel i nätet” upplevde
avlastning och behövde inte vara brevbärare/mellanhanden längre till andra professioner.
Det var även positivt med ökad delaktighet från vårdcentralen vilket gav goda möjligheter till
kännedom om sina listade patienter. Vårdcentralen får även en god överblick vilka patienter som
erhåller hemsjukvård eftersom dessa vårdåtaganden inte alltid stämmer. Patientansvarig läkare får
ökad kännedom om sin patient.
Vårdsamordnaren har en central och viktig roll i den nya samordnade vårdplaneringsprocessen och
bör därför ha ett gediget engagemang och tid för uppdraget.

Möjligheter och utmaningar
 Vårdsamordnarens funktion ger stabilitet till processen och trygghet till patienter att veta
vart de skall vända sig vid behov av samordning inom hälso- och sjukvård. Vårdsamordnarna
behöver tryggas och stärkas i olika grad inför sin nya roll, ytterligare insatser planeras under
hösten 2017.
 Biståndshandläggarna uppskattade teamarbetet som innebar att de professioner som
behövdes kring individens vård var med vid vårdplaneringen. Biståndshandläggaren har
tidigare oftast vårdplanerat individen själv och saknat deltagare från hemsjukvården och
vårdcentralen. Detta skapar även möjlighet till ett gedignare vård och omsorgsplanering för
individen och därmed även ökad trygghet.
 De olika vårdgivarna har kommit närmare varandra och förståelsen har ökat för varandras
verklighet och uppdrag. Viktigt att mötesplatser skapas av/för vårdsamordnare och kommun.
 Processens rutinbeskrivning bör tydliggöras gällande fördelningen av kommunens ansvar –
internt arbete inom varje kommun innan beddinförande.





Detta är en gemensam process, men varje vårdgivare ansvarar för sin del. Den nya
processen, Link och SIP tyder på att vi har alla möjligheter att åstadkomma en god vård med
kortare ledtider men att vi behöver organisera oss bättre internt.
Viktigt att vi talar gott om varandra och har tillit till varandras professioner och funktioner
oberoende var vi arbetar. Att inte lova patienten något som du inte kan/har ansvar för. Att
ha tillit till varandra gäller både mellan vårdgivare samt inom sin egen organisation och
profession. Detta har varit tydligt i piloten.

Spridning av nytt arbetssätt
Att sprida nytt arbetssätt som den nya samordnade vårdplaneringsprocessen innebär, inom våra
organisationer i samverkan, innebär stor utmaning. I denna pilot har vi haft ca 200 medarbetare som
deltagit, vid breddinförande är vi tusentals. Implementering kommer ske under hösten. Viktigt är att
varje chef ser sin betydelse för implementering på sin enhet, att rutinen följs och att man vet vart
man skall vända sig vid behov av stöd.
I piloten har vi haft en lokal samordnare för stöttning, behov finns även inför breddinförandet av
samordnarfunktion på länsdelsnivå.
Nedanstående tabell visar antal deltagande enheter i piloten jämfört med länets alla enheter inom
samverkan, som på sikt ska arbeta efter framtagen process inkl. rutin

Tabell 1. Visar de enheter som var involverade i denna pilot. I piloten medverkade 1 kommun
(biståndshandläggare, hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal), 1 vårdcentral (vårdsamordnare) samt 1 klinik
(medarbetare involverade inom SVPL) inom slutenvården.

Bilaga 1. Testmånad – Februari 2017

Vårdplaneringsprocess för personer i alla åldrar, som efter
utskrivning från sluten vård behöver insatser från
socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården
Vårdcentral
Vårdcentral
Vårdsamordnare ansvarig för
SVPL-processen
Avbokar ev. besök på VC
Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Vårdsamordnare skicka ev.
ADL/Kom-status om pat. ej
är känd hos kommunen men
på vc.
Skickar prel. tid för SVPL till
berörda, när kommun
kvitterat kallelsen.
Bemannar i Link
Planerar för patientens
hemgång tillsammans med
kommunen.
Dokumenterar vc
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

Slutenvård
Patient åker in
till sjukhus

Inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande
skickas till VC/kommun att
patient skrivs in - oavsett tid
på dygn.
Samtycke inhämtas för
informationsöverföring
Namn, pers.nr, avd. och
inläggningsorsak
Tittar x3/dag i Link 8+12+16

Kommun
HSL/SOL/LSS
Avbokar ev. matkorg,
hemtjänst odyl.
Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Slutenvård
Vårdtidsplanering
Efter första rondtillfället
skickas info ang. förväntad
vårdtid.
Startar SVPL vid behov –
Skickar ”kallelse”
Bemannar i Link
Dokumenterar vc
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

Kommun
HSL/SOL/LSS
Skickar ADL status samt info
om aktuella insatser
(HSL/SOL/LSS)
Kvitterar SVPL kallelsen
Besvarar Vc kallelse om SVPL
tid.

Hemsjukvård

Bemannar i Link
Planerar för patientens
hemgång tillsammans med
vårdsamordnare.

Text
Text

Dokumenterar kommunens
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

SVPL - Samordnad vårdplanering
SIP – Samordnad individuell plan

Vårdcentral
Vårdsamordnare stämmer av
med berörda parter ang.
aktuella insatser inför
hemgång - som ska täcka för
pat. behov fram till SIP skrivs
Sammankallar berörda
parter till SVPL i bostaden

Vårdcentral
Vårdsamordnare
dokumenterar SIP i Cosmic
under mötet.
Om någon part måste
återkomma med beslut –
signeras inte anteckningen
utan vårdsamordnare
inväntar beslut.
Ger/skickar SIP till patient
samt ev. övriga parter som
ej har åtkomst

Slutenvård

SIP

Utskrivningsmeddelande
Patienten är utskrivningsklaromvårdnadsepikris skriven,
med.epikris, läkemedel,
hjälpmedel, transport, vem
möter upp? Allt ska vara klart
innan ”klicket”.
Pat kan komma åter till
bostaden inom 24 tim.

Kommun
HSL/SOL/LSS
Förbereder för patientens
hemkomst, nytillkomna
behov av hjälpmedel,
insatser?
Får en kallelse till SVPL enl.
överenskommelse

Hem
Samordnad Vård- och
omsorgsplanering i
hemmet (SVPL)
SVPL genomförs med SIP
som resultat

Kommun
Möter patient i hemmet för
SVPL

•
•

Vad är viktigt för dig?
Egenvård/behandling

•
•

Vad kan du göra själv?
Vad behöver hjälp och
stöttning med?

•

Åtkomst till SIP för
deltagarna i SVPL
Vårdsamordnare följer
upp SIP

•

Bil. 2. Testmånad – Mars 20 2017

Vårdplaneringsprocess för personer i alla åldrar, som efter
utskrivning från sluten vård behöver insatser från
socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården
Vårdcentral
Vårdcentral
Vårdsamordnare ansvarig för
SVPL-processen
Avbokar ev. besök på VC
Vårdsamordnare skicka ev.
ADL/Kom-status om pat. ej
är känd hos kommunen men
på vc samt aktuella insatser
från HSL.

Skickar prel. tid för SVPL till
berörda, när kommun
kvitterat kallelsen.
Bemannar i Link
Planerar för patientens
hemgång tillsammans med
kommunen.
Dokumenterar vc
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

Vårdcentral
Vårdsamordnare stämmer av
med berörda parter ang.
aktuella insatser inför
hemgång - som ska täcka för
pat. behov fram till SIP skrivs
Sammankallar berörda
parter till SVPL i bostaden

Ger/skickar SIP till patient
samt ev. övriga parter som
ej har åtkomst

Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Slutenvård
Patient åker in
till sjukhus

Inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande
skickas till VC/kommun att
patient skrivs in - oavsett tid
på dygn.
Samtycke inhämtas för
informationsöverföring
Namn, pers.nr, avd. och
inläggningsorsak
Tittar x3/dag i Link 8+12+16

Kommun
HSL/SOL/LSS
Avbokar ev. matkorg,
hemtjänst odyl.
Skickar ADL/kom status samt
info om aktuella insatser
(HSL/SOL/LSS)
Tittar x 3/dag i Link 8+12+16

Hemsjukvård
Text
Text

SVPL - Samordnad vårdplanering
SIP – Samordnad individuell plan

Vårdcentral
Vårdsamordnare
dokumenterar SIP i Cosmic
under mötet.
Om någon part måste
återkomma med beslut –
signeras inte anteckningen
utan vårdsamordnare
inväntar beslut.

Slutenvård
Vårdtidsplanering
Efter första rondtillfället
skickas info ang. förväntad
vårdtid.
Startar SVPL vid nytt eller
utökat behov – Skickar
”kallelse”
Bemannar i Link
Dokumenterar slutenvårdens
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

Kommun
HSL/SOL/LSS
Kvitterar SVPL kallelsen

Slutenvård

SIP

Utskrivningsmeddelande
Patienten är utskrivningsklaromvårdnadsepikris skriven,
med.epikris, läkemedel,
hjälpmedel, transport, vem
möter upp? Allt ska vara klart
innan ”klicket”.
Pat kan komma åter till
bostaden inom 24 tim.

Kommun
HSL/SOL/LSS

Bemannar i Link
Besvarar Vc kallelse om SVPL
tid.

Förbereder för patientens
hemkomst, nytillkomna
behov av hjälpmedel,
insatser?

Planerar för patientens
hemgång tillsammans med
vårdsamordnare.
Dokumenterar kommunens
ansvar/insatser löpande i
patientens Linkvårdplan

Får en kallelse till SVPL enl.
överenskommelse

Hem
Samordnad Vård- och
omsorgsplanering i
hemmet (SVPL)
SVPL genomförs med SIP
som resultat

Kommun
Möter patient i hemmet för
SVPL

•
•

Vad är viktigt för dig?
Egenvård/behandling

•
•

Vad kan du göra själv?
Vad behöver hjälp och
stöttning med?

•

Åtkomst till SIP för
deltagarna i SVPL
Vårdsamordnare följer
upp SIP

•

Bilaga 3
Testmånad –
februari 2017

Samordnad vårdplanering - SVPL- rutin
Inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande skickas när beslut om inläggning tagits på personer i alla åldrar, som efter
utskrivning från den slutna vården behöver insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälsooch sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Samtycke inhämtas för
informationsöverföring

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelningen inhämtar samtycke och skickar inskrivningsmeddelande, i
samband med ankomst till vårdavdelningen oavsett tid på dygnet, innehållande






namn
personnummer
vårdavdelning
inhämta samtycke om informationsöverföring. Om samtycke ej kan anges, skriv
”menprövning” i kommentarsfältet.
Skriv i kommentarsfältet frasminnet ”inslink”+enter (Vilka insatser gällande SOL och HSL finns
idag för patienten?)

Kommun:



Kommunen öppnar meddelandet
Avbokar pågående insatser från t.ex. hemtjänst, hemsjukvård, öppenvårdsbesök, övriga
inplanerade besök som kommunen har kännedom om

Vårdcentral:



Vårdsamordnare öppnar meddelandet
Avbokar eventuella inbokade planerade tider på vårdcentral

Vårdtidsplanering
Syftet med vårdtidsplanering är att tidigt påbörja samarbetet och planeringen runt patienten för att
skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.
Vårdtidsplaneringen innehåller en bedömning om förväntad vårdtid. Efter första rondtillfället skickas
information om inläggningsorsak och förväntad vårdtid. Om den förväntade vårdtiden omvärderas
under vårdtiden skickas ett nytt meddelande via kommentar i Link.

När information om förväntad vårdtid förmedlats startar samverkan runt patienten omgående
avseende hjälpmedel och insatser som patient har behov av efter utskrivning. Se gärna bifogad
checklista.

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelning



skicka information om inläggningsorsak och förväntad vårdtid efter första rondtillfället
Använd frasminnet ”plantid”+ enter för att ange uppskattad vårdtid.
1-2
3-4
5-6
Annat

Läkare på vårdavdelning




bedöm förväntad vårdtid vid första rondtillfället
om möjligt planera in aktuella undersökningar inom vårdtiden
informera patienten om förväntad vårdtid - hur länge personen kommer behöva vara på
sjukhus och vad som skall ske.

Kommun:
Om patienten är känd svara med



Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)- och kommunikativ status samt notera boendeform och
tillgänglighet t.ex. trappor använd frasminnet ”adlkom”+ enter
Aktuella insatser från SOL, HSL och LSS.

Avboka och ev. omboka relaterat till förväntad vårdtid



Pågående insatser från t.ex. hemtjänst, hemsjukvård.
Övriga kända inplanerade besök

Om patienten inte är känd sedan tidigare svara med


”Ej känd”

Vårdcentral:
Om patienten ej är känd inom kommunen men på vårdcentral


Svara med ADL- och kommunikativ förmåga samt aktuella insatser från HSL. Notera
boendeform och tillgänglighet t.ex. trappor använd frasminnet ”adlkom” + enter

Avboka och omboka relaterat till förväntad vårdtid


Planerade besök

Om patienten inte är känd sedan tidigare avseende ADL- och kommunikativ förmåga svara med


”Ej känd”

Initiera SVPL
Samordnad vårdplanering (SVPL) initieras av sjukhuset för personer i alla åldrar, som efter utskrivning
från den slutna vården behöver insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och
sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. SVPL bör med fördel göras i hemmet.

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelningen initierar SVPL








Informera patienten om SVPL i bostaden
Skicka meddelande angående ”Kallelse till samordnad vårdplanering”
Bemanna utifrån sjukhuset med ansvarig läkare, sjuksköterska.
Fyll i ”kontakt önskas med” – fyll i alla professioner för kommunen. För vårdcentralen fyll i
läkare, sjuksköterska.
Fyll i ADL-förmåga samt kommunikativ förmåga
Ange behov av medicintekniska hjälpmedel t.ex. pump, sond, lyft, vårdsäng, rollator
Kommentera om patienten önskar ha närstående med vid SVPL i bostaden och i så fall vem

Kommun:



Kvittera ”Kallelse till samordnad vårdplanering”
Bemanna berörda professioner

Vårdcentral:
Vårdsamordnare på vårdcentralen


Bemanna berörda professioner

Sammankalla till SVPL i bostaden
De personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från
socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade
öppna vården ska ha en aktuell Samordnad Individuell Plan (SIP). Vårdcentralen planerar för
patientens hemgång tillsammans med kommunen.
SVPL-möte sker i bostaden inom 3 dagar från utskrivning där SIP upprättas. Om patient får beslut
under vårdtiden angående ”Hemtagningsteam” planeras SVPL-mötet inom två veckor efter hemgång
där SIP upprättas.
Dokumentation kring ansvar och insatser görs i Link-vårdplan som ska täcka för patientens behov tills
SIP upprättas i bostaden. All text ska vara enkel att förstå för patienten. Det ska tydligt framgå vilka
insatser som är planerade efter utskrivningen. Här lämnas även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)
till respektive profession som dokumenterar i Link-vårdplanen. Patienten får en utskrift av Linkvårdplanen av slutenvården. Tänk på språkbruket och att inte använda vårdplanen som ett
kommunikationsverktyg.

Om patienten redan har en väl fungerande SIP planeras inget SVPL-möte. Kallelsen om SVPL återtas
av sjusköterskan i slutenvården efter signal från vårdsamordnaren. Fortsatt kommunikation och
planering för utskrivning sker via ”Kommentarer”.

Vårdcentral:
Vårdsamordnaren samordnar och har huvudansvar för processen och ska







Bemanna med vårdcentralens aktuella funktioner och personer
Kontakta berörda med förslag på dag och tid för SVPL-möte i bostaden t.ex. anhörig, god
man/förvaltare, försäkringskassa, kommun, arbetsförmedlingen
Informera eventuellt närstående om dag och tid för SVPL-möte
Skriv i Link-vårdplanen angående avtalad preliminär dag och tid för SVPL-möte
Dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden vårdcentralens planerade ansvar
och insatser för patienten efter utskrivning. Skriv även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)
Om inga utökade behov finns och patienten redan har en väl fungerande SIP planeras inget
SVPL-möte. Meddela slutenvården genom en Kommentar att Kallelsen ska återtas av
slutenvården. Fortsatt kommunikation sker via ”Kommentarer”, då vårdplanen i Link
”stängs”.

Kommun:







Bemanna kommunens aktuella funktioner och personer
Planera vilka aktuella funktioner som ska delta i SVPL-mötet och skriv in i Link-vårdplanen
Planera tillsammans med slutenvård behovet av hjälpmedel som är en förutsättning för
patientens hemgång
De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning t.ex. larm, matkorg, hjälpmedel. Skriv
även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)
Inventera eventuella behov av specifika utbildningsinsatser utifrån patientens komplexa
behov

Slutenvård:
Sjuksköterska:




Informera patienten om förslag på dag och tid för SVPL-möte i bostaden
De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning
Uppmärksamma kommun och primärvård om väsentliga försämringar eller förbättringar hos
patienten vad gäller funktions- och aktivitetsförmåga som påverkar planerade insatser för
patienten avseende preliminär dag för SVPL-möte

Sjukgymnast/Fysioterapeut, Arbetsterapeut



Sammanfattning av adl-status kopieras och klistras in i en ”kommentar” så att
biståndshandläggaren kan ta del av bedömningen.
 Planera tillsammans med kommun och vårdcentral behov av hjälpmedel som är en
förutsättning för patientens hemgång
 Förskriv de nya hjälpmedlen som är en förutsättning för patientens hemgång
 De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning. Skriv även kontaktuppgifter (namn,
telefon nr.)
 Vid väsentliga försämringar eller förbättringar hos patienten vad gäller funktions- och
aktivitetsförmåga som påverkar planerade insatser för patienten görs ny bedömning
tillsammans med kommun och vårdcentral

Utskrivningsmeddelande
Utskrivningsmeddelande skickas från sjukhuset när patienten är utskrivningsklar och ska kunna
lämna sjukhuset inom 24 timmar. Datum blir detsamma för utskrivningsklar och utskrivning och fylls
i samtidigt. När utskrivningsmeddelandet skickas ska alla förberedelser nedan vara helt klara inför
patientens hemgång. Kommunen meddelar slutenvården när patienten kan tas emot i bostaden. Se
gärna bifogad checklista.

Slutenvård:
Läkare:










Läkemedelsgenomgång
Aktuella läkemedelsrecept förskrivs
Aktuell medicinlista eller doskort skickas med patienten
Vid behov förskriv ”Sär-när produkter” (sond, näringsmedel, förtjockningsmedel och
berikning)
Vid behov, förskriv nödvändiga intyg inför utskrivning t.ex. ”Bedömning av förmåga att
ansvara för egenvård” (egenvårdsintyg), sjukintyg, anhörigintyg
Skicka med ”Information om din vårdtid”
Utskrivningssamtal
Medicinsk epikris skrivs
Meddela sjuksköterska att utskrivning är förberedd

Sjuksköterska:





Omvårdnadsepikrisen skrivs och lämnas till patienten.
Kontrollera med läkaren att alla förberedelser är klara.
Vid behov säkerställ att t.ex. dietist, stomisjuksköterska, diabetessjuksköterska är
informerade och delaktiga samt att ev. medicinska hjälpmedel följer med patienten.
Aktuella läkemedel skickas med patienten vid behov, i överenskommelse med patient,
närstående, kommun. Om inget annat har överenskommits skickas det med för max 4 dygn.






Skriv ut Link-vårdplan med aktuell dag och tid för SVPL-mötet och lämna den till patienten.
Link-vårdplanen ska täcka. Patientens behov skall vara täckt från dag 1 efter utskrivning och
för den första tiden i hemmet så att SIP hinner verkställas.
Skicka ”Utskrivningsmeddelande”
Bevaka tid för hemgång och beställ transport enlig överenskommelse med patient och
berörda t.ex. närstående, kommun och/eller vårdcentral

Vårdcentral:
Vårdsamordnare:





Stäm av preliminärbokad dag och tid för SVPL-mötet i bostaden
Stäm av med alla berörda parter i Link-vårdplanen angående ansvar, insatser och hjälpmedel
inför patientens hemgång, som sker inom 24 timmar. Patientens behov skall vara täckt från
dag 1 efter utskrivning och för den första tiden i hemmet så att SIP hinner verkställas
Planera för patientens hemgång med patientansvarig läkare på vårdcentralen

Kommun:






Gå igenom så att ansvar, insatser och hjälpmedel är klart inför patientens hemgång, som
sker inom 24 timmar. Patientens behov skall vara täckt från dag 1 och för den första tiden i
hemmet så att SIP hinner verkställas
Planera för att vid behov möta upp patienten i bostaden av berörda professioner
Meddela slutenvården vilken tid patienten kan komma åter till bostaden
Överväg intyg om ”Rätt till nödvändig tandvård”

SVPL-möte i bostaden
SVPL-möte sker i bostaden med SIP som resultat. SIP är ett dokument som ger en samlad beskrivning
av patientens egenvård eller behandling samt alla pågående och planerade vård- och
omsorgsinsatser. SIP görs med utgångspunkt från patienten – Vad är viktigt för mig? Berörda parter
jobbar på uppdrag från patienten. SIP ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda som snabbt
kan få en översikt av alla pågående insatser för patienten. Vårdsamordnare från vårdcentralen
ansvarar och håller i SVPL-mötet där varje kallad profession deltar aktivt. SIP dokumenteras i Cosmic
(journalmall) vilket möjliggör åtkomst för patienten via mina vårdkontakter.

Vårdcentral:
Vårdsamordnare:






Förbered inför SVPL-mötet t.ex. med teknik, tolk, tillgänglighet
Leder SVPL-mötet
Dokumentera SIP i Cosmic (journalmall). Om någon part måste återkomma med beslut
lämnas anteckningen osignerad. Berörd part återkommer till vårdsamordnaren inom avtalad
tid. Därefter kompletteras SIP och signeras
Skicka SIP till patient och ev. närstående (om patienten önskar)




Skicka kopia på SIP till ansvarig handläggare inom SOL/LSS
Följer upp och ansvarar för SIP

Kommun:


Berörda professioner deltar aktivt i SVPL-mötet

Slutenvård:


Vid komplexa behov kan slutenvården delta vid SVPL-mötet

Rutinen är framtagen i projekt Vårdsamordning i samverkan, inför testperiod 170201–170228 i Eksjö.
Utvärdering och revidering planeras under mars månad 2017.

Bilaga 4
Testmånad –
mars 2017

Samordnad vårdplanering - SVPL- rutin

Inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande skickas när beslut om inläggning tagits på personer i alla åldrar, som efter
utskrivning från den slutna vården behöver insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälsooch sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Samtycke inhämtas för
informationsöverföring

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelningen inhämtar samtycke och skickar inskrivningsmeddelande, i
samband med ankomst till vårdavdelningen oavsett tid på dygnet, innehållande






namn
personnummer
vårdavdelning
inhämta samtycke om informationsöverföring. Om samtycke ej kan anges, skriv
”menprövning” i kommentarsfältet.
Skriv i kommentarsfältet frasminnet ”inslink”+enter (Vilka insatser gällande SOL och HSL finns
idag för patienten?)

Kommun:



Kommunen öppnar meddelandet
Avbokar pågående insatser från t.ex. hemtjänst, hemsjukvård, öppenvårdsbesök, övriga
inplanerade besök som kommunen har kännedom om






Om patienten är känd svara med:
Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)- och kommunikativ status samt notera boendeform och
tillgänglighet t.ex. trappor använd frasminnet ”adlkom”+ enter
Aktuella insatser från SOL, HSL och LSS.
Avboka och ev. omboka relaterat till förväntad vårdtid
Pågående insatser från t.ex. hemtjänst, hemsjukvård.
Övriga kända inplanerade besök



Om patienten inte är känd sedan tidigare svara med:
”Ej känd”



Vårdcentral:



Vårdsamordnare öppnar meddelandet
Avbokar eventuella inbokade planerade tider på vårdcentral



Om patienten ej är känd inom kommunen men på vårdcentral:
Svara med ADL- och kommunikativ förmåga samt aktuella insatser från HSL. Notera
boendeform och tillgänglighet t.ex. trappor använd frasminnet ”adlkom” + enter



Avboka och omboka relaterat till förväntad vårdtid
Planerade besök



Om patienten inte är känd sedan tidigare avseende ADL- och kommunikativ förmåga svara
med
”Ej känd”

Vårdtidsplanering
Syftet med vårdtidsplanering är att tidigt påbörja samarbetet och planeringen runt patienten för att
skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.
Vårdtidsplaneringen innehåller en bedömning om förväntad vårdtid. Efter första rondtillfället skickas
information om inläggningsorsak och förväntad vårdtid. Om den förväntade vårdtiden omvärderas
under vårdtiden skickas ett nytt meddelande via kommentar i Link.
När information om förväntad vårdtid förmedlats startar samverkan runt patienten omgående
avseende hjälpmedel och insatser som patient har behov av efter utskrivning. Se gärna bifogad
checklista.

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelning



skicka information om inläggningsorsak och förväntad vårdtid efter första rondtillfället
Använd frasminnet ”plantid”+ enter för att ange uppskattad vårdtid.
1-2
3-4
5-6
Annat

Läkare på vårdavdelning



bedöm förväntad vårdtid vid första rondtillfället
om möjligt planera in aktuella undersökningar inom vårdtiden



informera patienten om förväntad vårdtid - hur länge personen kommer behöva vara på
sjukhus och vad som skall ske.

Initiera SVPL
Samordnad vårdplanering (SVPL) initieras av sjukhuset för personer i alla åldrar, som efter utskrivning
från den slutna vården har ett nytt eller utökat/förändrat behov insatser från socialtjänst och/eller
den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. SVPL bör
med fördel göras i hemmet.

Slutenvård:
Sjuksköterska på vårdavdelningen initierar SVPL








Informera patienten om SVPL i bostaden
Skicka meddelande angående ”Kallelse till samordnad vårdplanering”
Bemanna utifrån sjukhuset med ansvarig läkare, sjuksköterska.
Fyll i ”kontakt önskas med” – fyll i aktuella professioner för kommunen. För vårdcentralen
fyll i läkare, sjuksköterska.
Fyll i ADL-förmåga samt kommunikativ förmåga
Ange behov av medicintekniska hjälpmedel t.ex. pump, sond, lyft, vårdsäng, rollator
Kommentera om patienten önskar ha närstående med vid SVPL i bostaden och i så fall vem

Kommun:



Kvittera ”Kallelse till samordnad vårdplanering”
Bemanna berörda professioner

Vårdcentral:
Vårdsamordnare på vårdcentralen


Bemanna berörda professioner

Sammankalla till SVPL i bostaden
De personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från
socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade
öppna vården ska ha en aktuell Samordnad Individuell Plan (SIP). Vårdcentralen planerar för
patientens hemgång tillsammans med kommunen.
SVPL-möte sker i bostaden inom 3 dagar från utskrivning där SIP upprättas. Om patient får beslut
under vårdtiden angående ”Hemtagningsteam” planeras SVPL-mötet inom två veckor efter hemgång
där SIP upprättas.
Dokumentation kring ansvar och insatser görs i Link-vårdplan som ska täcka för patientens behov tills
SIP upprättas i bostaden. All text ska vara enkel att förstå för patienten. Det ska tydligt framgå vilka
insatser som är planerade efter utskrivningen. Här lämnas även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)

till respektive profession som dokumenterar i Link-vårdplanen. Patienten får en utskrift av Linkvårdplanen av slutenvården. Tänk på språkbruket och att inte använda vårdplanen som ett
kommunikationsverktyg.
Om patienten redan har en väl fungerande SIP planeras inget SVPL-möte. Kallelsen om SVPL återtas
av sjusköterskan i slutenvården efter signal från vårdsamordnaren. Fortsatt kommunikation och
planering för utskrivning sker via ”Kommentarer”.

Vårdcentral:
Vårdsamordnaren samordnar och har huvudansvar för processen och ska







Bemanna med vårdcentralens aktuella funktioner och personer
Kontakta berörda med förslag på dag och tid för SVPL-möte i bostaden t.ex. anhörig, god
man/förvaltare, försäkringskassa, kommun, arbetsförmedlingen
Informera eventuellt närstående om dag och tid för SVPL-möte
Skriv i Link-vårdplanen angående avtalad preliminär dag och tid för SVPL-möte
Dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden vårdcentralens planerade ansvar
och insatser för patienten efter utskrivning. Skriv även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)
Om inga utökade behov finns och patienten redan har en väl fungerande SIP planeras inget
SVPL-möte. Meddela slutenvården genom en Kommentar att Kallelsen ska återtas av
slutenvården. Fortsatt kommunikation sker via ”Kommentarer”, då vårdplanen i Link
”stängs”.

Kommun:







Bemanna kommunens aktuella funktioner och personer
Planera vilka aktuella funktioner som ska delta i SVPL-mötet och skriv in i Link-vårdplanen
Planera tillsammans med slutenvård behovet av hjälpmedel som är en förutsättning för
patientens hemgång
De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning t.ex. larm, matkorg, hjälpmedel. Skriv
även kontaktuppgifter (namn, telefon nr.)
Inventera eventuella behov av specifika utbildningsinsatser utifrån patientens komplexa
behov

Slutenvård:
Sjuksköterska:




Informera patienten om förslag på dag och tid för SVPL-möte i bostaden
De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning
Uppmärksamma kommun och primärvård om väsentliga försämringar eller förbättringar hos
patienten vad gäller funktions- och aktivitetsförmåga som påverkar planerade insatser för
patienten avseende preliminär dag för SVPL-möte

Sjukgymnast/Fysioterapeut, Arbetsterapeut


Sammanfattning av adl-status kopieras och klistras in i en ”kommentar” så att
biståndshandläggaren kan ta del av bedömningen.
 Planera tillsammans med kommun och vårdcentral behov av hjälpmedel som är en
förutsättning för patientens hemgång
 Förskriv de nya hjälpmedlen som är en förutsättning för patientens hemgång
 De olika professionerna dokumentera löpande i Link-vårdplanen under vårdtiden sitt ansvar
och planerade insatser för patienten efter utskrivning. Skriv även kontaktuppgifter (namn,
telefon nr.)
 Vid väsentliga försämringar eller förbättringar hos patienten vad gäller funktions- och
aktivitetsförmåga som påverkar planerade insatser för patienten görs ny bedömning
tillsammans med kommun och vårdcentral

Utskrivningsmeddelande
Utskrivningsmeddelande skickas från sjukhuset när patienten är utskrivningsklar och ska kunna
lämna sjukhuset inom 24 timmar. Datum blir detsamma för utskrivningsklar och utskrivning och fylls
i samtidigt. När utskrivningsmeddelandet skickas ska alla förberedelser nedan vara helt klara inför
patientens hemgång. Kommunen meddelar slutenvården när patienten kan tas emot i bostaden. Se
gärna bifogad checklista.

Slutenvård:
Läkare:












Läkemedelsgenomgång
Aktuella läkemedelsrecept förskrivs
Aktuell medicinlista eller doskort skickas med patienten
För patienter med dosdispenserade läkemedel ska rutan för ”Dos-patient” INTE vara ibockad
(detta fungerar inte i Link) utan istället ska ordinationen ”Apodosförskrivning” finnas på
patientens läkemedelslista
Vid behov förskriv ”Sär-när produkter” (sond, näringsmedel, förtjockningsmedel och
berikning)
Vid behov, förskriv nödvändiga intyg inför utskrivning t.ex. ”Bedömning av förmåga att
ansvara för egenvård” (egenvårdsintyg), sjukintyg, anhörigintyg
Skicka med ”Information om din vårdtid”
Utskrivningssamtal
Medicinsk epikris skrivs
Meddela sjuksköterska att utskrivning är förberedd

Sjuksköterska:


Omvårdnadsepikrisen skrivs och lämnas till patienten.









Skriv ut Link-vårdplan med aktuell dag och tid för SVPL-mötet och lämna den till patienten.
Link-vårdplanen ska täcka. Patientens behov skall vara täckt från dag 1 efter utskrivning och
för den första tiden i hemmet så att SIP hinner verkställas.
Aktuella läkemedel skickas med patienten vid behov, i överenskommelse med patient,
närstående, kommun. Om inget annat har överenskommits skickas det med för max 4 dygn.
Kontrollera med läkaren att alla förberedelser är klara.
Vid behov säkerställ att t.ex. dietist, stomisjuksköterska, diabetessjuksköterska är
informerade och delaktiga samt att ev. medicinska hjälpmedel följer med patienten.
Skicka ”Utskrivningsmeddelande”
Bevaka tid för hemgång och beställ transport enlig överenskommelse med patient och
berörda t.ex. närstående, kommun och/eller vårdcentral

Vårdcentral:
Vårdsamordnare:





Stäm av preliminärbokad dag och tid för SVPL-mötet i bostaden
Stäm av med alla berörda parter i Link-vårdplanen angående ansvar, insatser och hjälpmedel
inför patientens hemgång, som sker inom 24 timmar. Patientens behov skall vara täckt från
dag 1 efter utskrivning och för den första tiden i hemmet så att SIP hinner verkställas
Planera för patientens hemgång med patientansvarig läkare på vårdcentralen

Kommun:







Gå igenom så att ansvar, insatser och hjälpmedel är klart inför patientens hemgång, som
sker inom 24 timmar. Patientens behov skall vara täckt från dag 1 och för den första tiden i
hemmet så att SIP hinner verkställas
Planera för att vid behov möta upp patienten i bostaden av berörda professioner
Meddela slutenvården vilken tid patienten kan komma åter till bostaden
Överväg intyg om ”Rätt till nödvändig tandvård”
Läs omvårdnads- och den medicinska epikrisen för information om patientens fortsatta vård
efter sjukhusvistelsen. Vid oklarheter kontakta vårdenheten.

SVPL-möte i bostaden
SVPL-möte sker i bostaden med SIP som resultat. SIP är ett dokument som ger en samlad beskrivning
av patientens egenvård eller behandling samt alla pågående och planerade vård- och
omsorgsinsatser. SIP görs med utgångspunkt från patienten – Vad är viktigt för mig? Berörda parter
jobbar på uppdrag från patienten. SIP ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda som snabbt
kan få en översikt av alla pågående insatser för patienten. Vårdsamordnare från vårdcentralen
ansvarar och håller i SVPL-mötet där varje kallad profession deltar aktivt. SIP dokumenteras i Cosmic
(journalmall) vilket möjliggör åtkomst för patienten via mina vårdkontakter.

Vårdcentral:
Vårdsamordnare:









Förbered inför SVPL-mötet t.ex. med teknik, tolk, tillgänglighet
Leder SVPL-mötet
Dokumentera SIP i Cosmic (journalmall). Om någon part måste återkomma med beslut
lämnas anteckningen osignerad. Berörd part återkommer till vårdsamordnaren inom avtalad
tid. Därefter kompletteras SIP och signeras
Skicka SIP till patient och ev. närstående (om patienten önskar)
Skicka kopia på SIP till ansvarig handläggare inom SOL/LSS
Följer upp och ansvarar för SIP

Kommun:


Berörda professioner deltar aktivt i SVPL-mötet

Slutenvård:


Vid komplexa behov kan slutenvården delta vid SVPL-mötet

Rutinen är framtagen i projekt Vårdsamordning i samverkan, inför testperiod med start 170201– i
Eksjö. Utvärdering och revidering planeras under mars månad 2017.

Bilaga 5
Samma frågeformulär skickades till slutenvården, vårdsamordnare, hemsjukvården och biståndshandläggare.

Bilaga 6
Frågeformulär till chefer i ledningsposition


Vilka förberedelser gjordes inför pilotens start? (Möten, utbildningar, information,
utrustning, personal, interna rutiner etc).



Vilka förberedelser borde ha gjorts utifrån era nuvarande erfarenheter?



Vilka effekter har pilotens genomförande bidragit till?



Vad har fungerat bra?



Vad kan göras bättre?



Vilka utmaningar har ni ställts inför som var svåra att förutspå?



Hur var inställningen/engagemang hos er personal?



Hur fungerade samarbetet internt och externt?



Vilka problem har uppstått och hur löste ni dem?



Förutom Cosmic Link – användes något annat kommunikationsverktyg?



Beskriv piloten med tre ledord!



Övrigt
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