
Deltagare i teamet: 

• Catharina Liljeholm – Verksamhetschef hälso- och sjukvård

• Siv Stålnacke - MAS

• Ann-Cathrin Zakrisson - MAR

• Annelie Söderholm - Kvalitetutvecklare Vård, assistans och korttidsverksamhet

• Marina Larsson - Enhetschef Hemsjukvård

• Frida Lundström - Projektledare Nära Vård

• Jenny Engelmark - Verksamhetscontroller

• Camilla Wall – Arbetsterapeut

• Mari Johansson - Biståndshandläggare

Kontaktperson: 
Frida.Lundstrom@boden.se

Intermittent hemtjänst inom 4h 
Skapa förutsättningar och arbetssätt för att individen ska få 

rätt insats, i rätt tid och på rätt nivå

Hemtjänst och hemsjukvård
Bodens Kommun



Bakgrund till förändringsarbete: Intermittent hemtjänst inom 4h

Patienter blir kvar på sjukhus – Svårt att ta hem utskrivningsklara

Inskrivningsorsak på sjukhus  - Mobilisering och vårdplanering
eller hållbar hemsituation

• Svårare att motivera hemgång
till egna hemmet

• Patient/anhöriga vill inte sällan 
erbjudas korttidsplats

• Sjukhuset gör bedömning att det 
finns behov av korttidsplats för patient 

→ När vi kan ge vård och 
omsorg i egna hemmet

Kostsamt
Frustrerande
Fördröjning

Stockar igen egna led

Den här typen av patienter blir 
dessutom inte sällan kvar på 
korttids i väntan på boende

Startar med

Otrygghet i det egna hemmet

Onödiga resor för 
patienten

Onödigt tryck på 
akutmottagningar
och avdelningar

När patienten väl hamnat på sjukhus:

Vansinnigt 
dyrt för alla 
att vårda på 

”fel” 
vårdnivå



Individflöde visade: 

11 dagar från att individen försämrats och ett behov av akut utökade insatser uppstod till dess att behovet 
tillgodoseddes

Hemtjänst, rehab och ssk gjorde alla sitt yttersta för individen utifrån sina professioner och gränser under 
dessa dagar men flödet visar brist på samordning: 

• Rutin inte känd (enhetschefer hemtjänst kan bevilja utökad hemtjänst i 5 dygn)

• Informationsflödet brister

• Teamet träffades inte

• Jobbade i stuprör

• Kunskapsbrist
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Aktivitetsmål: Samordningsstruktur mellan EC Hemtjänst, EC Ssk

och EC Rehab när patienter får akut förändrat 

behov som leder till att behovet tillgodoses inom 4h

Processmål: Intermittent hemtjänst inom <4h

Effektmål: Minska besök på sjukhus och korttidsverksamhet

Hur mäter och följer vi upp målen?

Hemtjänst registrerar antal besök på Akutmottagning - Minskat?

(I framtiden: dialog med regionen om att införa en stående 

inskrivningspunkt kring hemtjänst eller inte)

Dokumentera varje möte enligt framtagen mall. Har berörda

träffats inom 4h? Har individen fått behovet tillgodosett inom 

4h? Om inte, varför?

Har vi skapat en samordningsstruktur? ja/nej

Vilket förväntas leda till:
• Minskat behov av korttidsplatser 
• Mindre köer till övriga boenden
• Färre betalningsansvarsdygn 

Men framför allt - tryggare patienter, anhöriga, medarbetare och chefer



Medarbetare Enhetschef
Samordnings

möte
Uppföljning 
av insatser

Kallar övriga EC Baspersonal 
Leg personal
-> Rapporterar till 
sin EC
• Behov
• Patientens vilja

Pilot - Testa i liten skala

Bodens tätort
Måndag till fredag 7-16
Initialt stående mötestider (ganska 
snabbt övergå till att kalla vid behov)

EC 
REHAB

EC SSK

Besluta och 
planera in 
insatser 
som behövs 
inom 4h

EC Hetj

Tillgodoseddes behovet?
Kan vi göra nått ytterligare?
Finns inte behovet längre och vi ta 
bort insatser?
Kvarstår behovet så bistånd bör 
meddelas via återrapport? 



Individ Orsak Insats från 
Hemtjänst

Insats Hemsjukvård 
Sjuksköterska

Insats Hemsjukvård 
Fysioterapeut & 
Arbetsterapeut

Samordning 
inom 4h

Besök på 
sjukhus eller 
korttids efter 
insatser

Individ 
1

Fall Akut utökad 
hemtjänst. Tidigare: 
2ggr/dag
Nu: 4 ggr/dag
Samtliga 
dubbelbemannade 

Hembesök för 
bedömning.
Sedan läkarkonsultation 
ordinerade 
smärtlindring

Hembesök för 
bedömning.
Vårdbälte och plockade 
bort mattor

Ja Nej

Individ 
2

Fall Akut utökad 
hemtjänst
Tidigare: 3 ggr/dag
Nu: 5ggr/dag 
Samtliga 
dubbelbemannade

Hembesök för 
bedömning av smärta i 
rygg. Delning av 
läkemedel i dosett. Tät 
uppföljning

Individen lyfts vid 
morgonmöte med 
hemtjänst. Individen 
har de hjälpmedel som 
situation kräver 

Ja Nej

Individ 
3

Fall vid 
taxin i 
samband 
med 
utskrivning 
från 
sjukhus

Akut utökad 
hemtjänst
Tidigare: 3 ggr/dag
Nu: 5ggr/dag 
Samtliga 
dubbelbemannade

Hembesök x flera under 
helgen för bedömning 
av smärtlindring. 
Hembesök med läkare 
för mer smärtlindring 
samt akut remiss för 
röntgen.

Hembesök för 
bedömning. Nytt 
elgåbord. Stödhandtag 
vid säng.

Sätter in intensiv 
hemrehabilitering team

Ja Ja, efter 
läkarbedömning. 
Efter 
undersökning 
åter till hemmet. 
Därefter inget 
nytt besök

Aktivitetsmål: Ja, vi har skapat en 

samordningsstruktur. Vi har gått från stående 

dagliga möten kl 11 och kl 15 till att kalla berörda 

vid behov. 

Processmål: Ja. vi har kunnat träffas inom 4h. 

Vi har samlats runt individens behov och tillgodo 

sett behovet av akuta insatser. 

Effektmål: Ej utvärderat

Resultat – 2 veckor in i pilotprojektet



Nu:

Utvärdera pilot kontinuerligt med PDSA (pilot pågår just nu)

Fortsätta träffas i samordningsstrukturer – utveckla och förbättra strukturen 

Skapa rutin för intermittent hemtjänst utifrån analys och lärdomar i piloten

OM piloten slår ut väl - Ta steget och breddinföra till privata aktörer och andra områden i Boden

Långsikt:

Införa tjänstedesign som ett sätt att arbeta - allt från smått till stort. Organisatoriskt och patientnära

Bli duktiga på att använda analyser för att fortsätta utveckla Hälso- och sjukvården, Nära vård och patientsäkerheten - Visa politik och ledning

Utmaningar: 

Prioritera förbättringsarbeten – vi har inte tid, att inte längre ha tid för att ge oss själva goda förutsättningar till  förändringsarbeten

Kommunikation och information

Skapa engagemang och positiv inställning till förändringsarbeten - se visioner och tillsammans skapa vår egen framtid


