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Regionalansökan Söderort – Enskede-ÅrstaVantör, Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltning:
Tryggt mottagande i hemmet
Bakgrund
I stadens budget för 2020 fortsätter stadens satsning på ”Tryggt
mottagande i hemmet”.
Målsättningen med insatsen är att skapa förutsättningar för en tryggare
och mer hållbar hemgång till hemmet för den äldre. Tryggt mottagande
är även en evidensbaserad arbetsmetod som rekommenderats till
kommuner, utifrån införandet av nya Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

Ansökan
Enskede Årsta Vantör påbörjade arbetsmetoden 2018 med goda
resultat. Inför hösten 2019 har gruppen utökats för att möjliggöra ett
regionalt samarbete inom Söderort; EÅV, Farsta och Skarpnäcks
stadsdelsförvaltningar.
Arbetsgruppen har utifrån detta utökats med 3 undersköterskor,
samt att den tidigare samordnarfunktionen tillsatts för att utveckla
och leda det dagliga arbetet.
Förvaltningarna har för avsikt att fortsätta arbetet enligt
arbetsmetoden. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en
trygg och hållbar hemgång till hemmet för vissa personer genom att
utveckla samarbetet med biståndshandläggaren samt hemtjänsten i
samverkan med primärvården och primärvårdens rehabilitering.
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Undersköterskorna i teamet arbetar utifrån ett rehabiliterande
arbetssätt och stärker den enskilde i att öka sin självständighet och
skapa trygghet den första tiden efter sjukhusvistelse eller
korttidsvistelse. Undersköterskorna i teamet möter upp på
sjukhuset vid behov samt direkt i hemmet i anslutning till hemgång
till sin ordinära bostad. Undersköterskan i teamet är ansvarig för att
hjälpa den äldre med att ta kontakter med distriktssköterska,
arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Inför överlämning till
ordinarie hemtjänst med mer långsiktiga insatser, avslut av insatser
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eller annat är teamets uppdrag att den enskilde ska uppleva högre
självständighet samt hög känsla av trygghet.
Teamet leds i det dagliga arbetet av en samordnare för att skapa bra
förutsättningar kring planering, logistik och nödvändiga kontakter,
såväl till hemtjänst som beställarenheterna samt uppföljning, och
rapportering till ansvarig chefer.
Målsättning
Målet med arbetssättet är att
▪ Den äldre ska uppleva en trygg och hållbar hemgång till sin
ordinära bostad efter utskrivning från sjukhus.
▪ Antalet återinskrivningar vid sjukhus ska minska.
Styrning och uppföljning
Arbetet med ”Tryggt mottagande i hemmet” kommer att följas upp
Bla genom samtal med de personer som fått insatser från teamet.
En handlingsplan kommer att tas fram för att på ett strukturerat sätt
följa upp resultatet av arbetet och se om målsättningen uppnås.
En styrgrupp bestående av avdelningschefer i Söderort kommer att
följa arbetet för att se vilket resultat som detta arbetssätt uppnår.
Ekonomi
Årskostnaderna för att införa arbetssättet ”Tryggt mottagande i
hemmet” beräknas uppgå till följande år 2020;
Ansökan avser
7,0 undersköterskor
1,0 Samordnare
Lokalkostnad
Övrig kostnader

Beräknad årskostnad
3 600 tkr
640 tkr
130 tkr
130 tkr

Ex arbetskläder, transporter,
billeasing, friskvård,
utbildning, förbrukningsmaterial mm

Summa
Kontaktperson

Catarina Söderberg
Enhetschef
Avdelning äldreomsorg
08-508 20 299
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4 500 tkr

