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Svar på interpellation från Anita Winberg,
Sverigedemokraterna - Utskrivningsklara
patienter som blockerar vårdplatser
I en interpellation från Anita Winberg, Sverigedemokraterna ställs frågorna:
 Hur många utskrivningsklara dagar anser du är ett rimligt snitt?
 Hur agerar regionen gentemot kommunen för att snabbare kunna frigöra dessa
vårdplatser?
Det finns flera pågående samverkansarbeten som syftar till, att med patientens
behov i fokus, utveckla detta. Det handlar till exempel om
 mobila insatser från sjukhuset i samband med hemgång eller för att förhindra inskrivning
 fokuspatientarbete
 vårdplanering i hemmet tillsammans med primärvård och kommunernas
hemteam.
Flertalet kommuner har idag pågående utvecklingsarbeten som gäller förstärkta
insatser i samband med hemgång från sjukhus. Primärvården med vårdsamordnare
på vårdcentralerna förväntas också bidra till detta i positiv riktning.
I betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) föreslås nuvarande betalningsansvarslag ersättas av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Här nämns tre dagar som en tänkbar gräns.
Det föreslås även att kommuner och landsting ska göra en plan och en lokal överenskommelse för hur det gemensamma arbetet i samverkan ska gå till. Detta arbete är redan påbörjat i samverkan. Målsättningen är att förflytta perspektivet från
organisation och tidsfrister, till patient- brukarperspektiv och dennes tidsvinster
och nytta.
Under 2015 låg snittet nationellt på 4,2 utskrivningsklara dagar, vilket även motsvarar länets (4,17). Variationen mellan kommunerna i länet kan till viss del förklaras av vårdtid hos enstaka patienter i en mindre kommun, men ger också möjlighet för kommunerna att lära av varandras arbetssätt.
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En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Därför
är det viktigt att fortsätta utveckla den tidiga planeringen på sjukhuset och systemen för informationsöverföring för att förbättra sammanhållen vård och omsorg i
samverkan.
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