I den här FoU-rapporten redovisas resultaten från e
följe- och interven onsforskningsprojekt som genomfördes under 2017. Projektet engagerade å a team
med 55 medarbetare från Sörmlands kommuner och
lands ng i e arbete kring riktlinjer för Trygg hemgång
och eﬀek v samverkan vid utskrivning från slutenvård.
Om rapporten:
En FoU-rapport beskriver e dsbegränsat projekt.
Det finns teorianknytning och projektet är prak knära.
FoU-rapporten kvalitetsgranskas av en disputerad person
(som inte är förfa aren). FoU-rapporten har all d minst
en disputerad förfa are.
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Resultat
Hypotesen i de a projekt var a genom tjänstedesign utveckla personcentrerat
förhållnings- och arbetssä , samt a de a skall avspeglas i riktlinjedokumentet.
Projektet har bidragit bland annat ll a riktlinjerna har by namn ll Trygg
hemgång och eﬀek v samverkan, från Trygg och eﬀek v utskrivning.
Den direkta påverkan på riktlinjerna i övrigt
är svår a bedöma. E personcentrerat
arbetssä finns med i värdegrunden, men
genomsyrar inte de e erföljande instrukonerna och processflödena.
Teamen kom fram ll lösningsförslag som
i de allra flesta fall ledde ll förändringar
i arbetssä och samverkan. Analysen av
teamens arbete visar a lösningarna sy ar
ll a öka både trygghet hos den enskilde och eﬀek visera processerna u från
a öka delak gheten för pa ent/brukare
/närstående. E gemensamt fokus på
dem verksamheterna är ll för, underlä ar
också samverkan.

Bakgrund och syfte
Samverkan mellan olika aktörer inom lands ng och
kommun är avgörande för a pa enten ska uppleva och
få en trygg hemgång e er vård d på sjukhuset. Det är
sy et med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, och även för de lokala
riktlinjer för Trygg hemgång och eﬀek v samverkan som
omsä er lagen ll prak k.
SyŌe: Följe- och interven onsforskningsprojektet sy ade ll
a undersöka och följa införandet av lokala riktlinjer 2017,
samt att genom ett projektarbete baserat på tjänstedesignmetodik arbeta ak vt med riktlinjerna och införandet
av dessa u från e pa ent- och närstående perspek v.

Tjänstedesign är både
eƩ förhållningssäƩ och
arbetssäƩ som utgår
från brukarens behov
och upplevelser, undersöker flera möjliga
lösningar samt testar
lösningarna iteraƟvt
med berörda aktörer.

Sammanfa ningsvis kan de riktlinjer projektet har arbetat med inte ses som personcentrerade, dock har verksamheterna
med stöd av tjänstedesign skapat arbetssä som svarar mot riktlinjerna och är
personcentrerade, genom a de utgår
från pa entens perspek v och gör denne
delak g i processen kring utskrivningen.
Dessutom har a arbetssä et stö at dem
genom a skapa samverkan.

CITAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN
”Det är härligt tycker jag a liksom ’Aha var det
bara det lilla som vi stod för’. Vi tror a vi har
hela och det måste bli bra för pa enten och vi
pratar om det som om vi vore inkopplade hela
den. Man får ju andra perspek v när man
tar del av sådana här saker. [Projektledare 1,
slutenvård, intervju i juni 2017]
”Vi kan ju skriva riktlinjer hur mycket som helst
och rita pilar hit och dit hur pa enten skall gå,
likväl är det enda a fundera vad är det paenten vill? Jag hade nog inte tro a det skulle
vara så mycket personcentrering i det hela men
när det nu är det så är det helt rä . Det är ju
där man måste börja. Man måste starta där paenter är och gräva där den står och verkligen
ha respekt för pa entens vilja. (Projektledare 1,
slutenvård, juni 2017)
“Det talande är ju ändå pa enten, a även om
vi tycker det är klara insatser så är det ju e
ormbo [...] när man ser det här så förstår man
ju hur komplext all ng är och det är kons gt
a det inte blir tokigt och miss i alla kommunika oner...” (ur gruppdiskussion e er aktörskartläggningen juni 2017)

Frågeställningar:
• I vilken mån är riktlinjerna för trygg och eﬀek v utskrivningsprocess personcentrerade?
• Hur relaterar teamens lösningsförslag ll riktlinjerna och
stödjer införandet användningen av dessa?
Genomförande: 8 team med totalt 55 deltagare från 20 verksamheter inom Sörmlands kommuner och lands ng deltog
under projek den april-nov 2017. Teamen arbetade med a
u från de nya riktlinjerna anpassa och hi a nya lösningar på
ru ner och flöden i utskrivningsprocessen. Förhållningssä och
metoder från tjänstedesign användes för a med pa enten i centrum utveckla och uppdatera ru ner, ak viteter och processer.
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