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•Rehab på akutmottagningen

•Dagmedicinsk behandlingsmottagning

•Fokuspatienter



Rehab på akutmottagningen

• Fysio- och arbetsterapeut tillgängliga på akutmottagningen sedan 

1 april

• Stödjer och kompletterar övriga teamet med sin kompetens och 

skapar en helhetsbild av patienten 

• Viktig länk mellan sjukhus och kommun

• Ingen patient ska behöva läggas in utan medicinska skäl men 

ingen patient ska heller skickas hem utan att det är tryggt hemma 



Resultat

• Träffat 157 patienter 

• Medelålder 81 år 

• Kontaktorsaker

• Fall

• Smärta

• Yrsel

• Ohållbar hemsituation

• 125 kunde gå hem – 79 %

• 27 inlagda av medicinska skäl

• 5 inlagda för vårdplanering

Insatser

• Betastöd/kryckkäppar

• Rådgivning 

• Remiss till primärvården

• Kontakt med kommunen

• Biståndshandläggare

• Hemtjänstsamordnare

• Hemsjukvård



Dagmedicinsk behandlingsmottagning

Syfte och mål är att

• förbättra patientflödet

• undvika inläggningar som inte är nödvändiga 

• erbjuda patienter rätt vård på rätt vårdnivå

• avlasta akutmottagningen och vårdavdelningarna genom att      

omhänderta patienter i öppenvården och minska antalet vårddagar 

på slutenvårdsavdelningarna



Patienter från akuten som inkommit till akutmottagningen och som behöver behandling, omvårdnad eller 

uppföljning som kan ges under innevarande dag eller under en begränsad tidsperiod framöver. 

Patienter från mottagning som bedömts av läkare på mottagningen och som behöver behandling, 

omvårdnad eller uppföljning som kan ges under innevarande dag eller under en begränsad tidsperiod 

framöver. 

Patienter från vårdavdelning som bedöms kunna skrivas ut från slutenvården och med behov av 

uppföljning i nära anslutning till utskrivningen. Vid utskrivning från slutenvården skrivs 

behandlingsmeddelande till mottagningen. 



Exempel på behandling

• Antibiotika - intravenöst

• Blodtransfusion

• Annan infusion eller 

intravenösa läkemedel

• Inhalationsbehandling

• Övervakning med kontroller 

under dagen

Resultat

• Start 28 mars

• Totalt 224 patienter 

• 5 -19 besök per vecka

• Nöjda patienter och nöjda 

medarbetare



Fokuspatienter

• Identifiera patienter som söker vård ofta och/eller återinskrivs 

inom 30 dagar

• Utifrån ett personcentrerat arbetssätt föreslå insatser utifrån 

individens behov och förutsättningar

• Vid behov initiera en gemensam planering med 

patienten/närstående och övriga i teamet

• Ta kontakt med aktuell kommun och vårdcentral/hälsovalsenhet

• Vid behov initiera samordnad individuell plan (SIP) 



Resultat och lärdomar

• Uppdraget startade 23 februari

• Hittills identifierat 60-tal patienter varav ett 30-tal är mångsökare

• 14 ohållbar hemsituation

• Vissa sjukdomstillstånd överrepresenterade

• Kunskap om utskrivningsprocessen är viktig för alla medarbetare

• Samverkan behövs med primärvård och Simrishamns sjukhus



Utmaningar för projekten 

• Rekrytering 

• Rehab prioritering kan bli nödvändig mellan akutmottagning 

och vårdavdelning

• Dagmedicinsk behandlingsmottagning behöver utöka 

öppettider för optimalt nyttjande

• Fokuspatienter – hitta bra kommunikationsvägar mellan 

involverade vårdgivare. 

• Skapa förutsättningar att ge patienterna vård på rätt 

vårdnivå. 


