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Motion nr 20-2016 från Nicklas Sandström(M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne
Normark (L), Birgitta Nordvall (KD). Inrätta en utskrivningsavdelning i
samverkan mellan landsting och kommun
Det är ett känt faktum att det i vissa situationer råder brist på vårdplatser inom sjukhusvården, främst beroende på sjuksköterskebrist och ökat antal utskrivningsklara
patienter. Antalet vårdplatser som kan tillhandahållas avgörs av tillgång på kompetens, bedömd kapacitet och tillgång till lokaler. Situationen gällande dessa förutsättningar:
-

Kompetensförsörjning och tillgång till kompetenta medarbetare är en
utmaning för hela landet och är sedan lång tid den starkast
påverkande orsaken på antalet vårdplatser. Utan kompetent personal
kan man inte ge den vård och det stöd som patienterna behöver.
Trots ett flertal aktiviteter inom Västerbottens läns landsting på
kompetensförsörjningsområdet råder det brist på främst
sjuksköterskor. Olika sätt att förändra personalstruktur och rutiner i
vården för att hantera denna situation har genomförts eller är under
etablering.

-

Kapacitetskraven gällande vårdplatser avgörs av vårdkedjornas
kapaciteter i stort. Vilka resurser och möjligheter finns till insatser i
andra, öppna vårdformer och vilka möjligheter finns för insatser hos
andra huvudmän, exempelvis inom kommunal verksamhet. Dessa
förutsättningar varierar starkt över tid och är beroende på vilka
kommuner som är inblandade.

-

Lokaler på sjukhusen. Tillgången på vårdlokaler på länets sjukhus är
ett allt större problem. Med dagens fastighetsbestånd och
fastigheternas behov av både kort- och långsiktiga åtgärder och
investeringar är möjligheterna att hitta fria lokaler anpassade för vård
ytterst små. Främst på Norrlands universitetssjukhus måste nu vissa
av sjukhusets vårdenheter evakueras till fristående paviljonger för att
kunna sanera vårdlokaler med nytillkomna SBS-problem eller behov
av fastighetsunderhåll. Det finns inga andra lämpliga lokaler för
vårdplatser att tillgå i befintliga huskroppar.

Antalet patienter som är utskrivningsklara på länets sjukhus varierar över tid beroende på vilka kommuner som är inblandade i dessa fall. Detta försvårar att planera
för och dimensionera en utskrivningsenhet som blir kostnadseffektiv.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att
träda i kraft 1 januari 2018. Syftet med denna lag är bland annat att minska antalet
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhusen i väntan på kommunalt
boende och omsorg. Därmed kan underlaget för en utskrivningsavdelning av detta
slag att minskas.
Evidensläget är svagt i den litteratur som finns. Befintliga uppföljningar av etablerade
utskrivningsavdelningar i landet liknande den som motionärerna föreslår, ger inte
stöd för att denna lösning skulle vara särskilt framgångsrik eller i övrigt värd att
kopiera. Bland dessa uppföljningar ingår även etableringen av en Närvårdsavdelning
på Akademiska sjukhuset i Uppsala som utvärderats av företaget Health-navigator.
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Den aktuella målgruppen patienter är ofta äldre och de kan bli förvirrade och oroliga
vid byte av vårdmiljöer. Med hänsyn till detta är det att föredra om patienterna vid
utskrivningen kan flyttas direkt från sjukhusets ordinarie vårdavdelning till hemmet
eller kommunalt boende. Varje byte av miljö i ”onödan” eller i väntan på annan vårdinsats bör undvikas av dessa skäl.
För närvarande avses inte att skapa en utskrivningsavdelning enligt den aktuella
motionen, men landstinget ser ständigt över arbetssätt och förutsättningar att
differentiera vården för alla patientkategorier.
Med hänvisning till vad som anförs ovan föreslås att motionen avslås
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