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Sammanfattning
Efter en sjukhusvistelse kan vårdtagare känna en viss oro och ängslan inför att komma hem
till sitt boende. Med anledning av detta startades verksamheten Trygg hemgång. Trygg
hemgångsgruppen består av fyra undersköterskor som har ett nära samarbete med hemtjänst,
enhetschef, biståndshandläggare och hemsjukvård. Syftet var att undersöka om vårdtagaren
efter en sjukhusvistelse blir trygg i sitt hem med stöd av trygg hemgång och utökade
hemtjänstinsatser.
Arbetsmodellen utgörs av att personal i trygg hemgång har extra tid avsatt till omvårdnad och
eventuell rehabilitering om personen är i behov av det i upptill 14 dagar. Kvällar och helger
får vårdtagaren stöd från den ordinarie hemtjänsten vilket innebär ett nära samarbete mellan
trygg hemgångsgruppen och hemtjänsten. Efter ett antal dagar hemma blir det en
vårdplanering i hemmet där det beslutas om vårdtagarens eventuellt fortsatta
hemtjänstinsatser.
Trygg hemgång startade den 10 april 2012 och fram till den 31 oktober har 44 personer gått
hem från sjukhuset med stöd av trygg hemgång.
Resultatet visar att vårdtagaren blir trygg i sitt hem när personal har den extra tid som behövs
för att vårdtagaren ska våga komma tillbaka till den vardag som hon hade innan sin
sjukhusvistelse. De har känt en stor trygghet och är nöjda med personalens insats och
bemötande. Det har också visat sig i samband med vårdplanering i hemmet att behovet av
hemtjänstinsatser minskat i förhållande till de insatser som vårdtagaren hade i samband med
hemkomsten vilket är en positiv effekt för den enskilde. Självkänslan stärks av att vara
oberoende och få möjlighet att kunna bo kvar hemma.
Trygg hemgång startade som ett projekt 2012-01-01 men blev en permanentad verksamhet i
äldre förvaltningen juni 2012 då politikerna såg dess positiva effekt. Under projekttiden har
Blekinge kompetenscentrum fungerat som stöd och handledning.
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Trygg Hemgång
Trygg hemgångsgruppen

Annika Svahn projektledare 100 %
Magnus Danielsson undersköterska 100 %
Emmie Johansson undersköterska 100 %
Iréne Stranne undersköterska 80 %
Gunilla Blohm rehabiliteringsassistent 100 %
Projektperiod

1 januari 2012- 31 december 2012

Bakgrund
Hemgång till den egna bostaden efter en sjukhusvistelse kan vara förknippat med oro och
osäkerhet om den egna förmågan att klara av vardagens aktiviteter. Denna oro delas ofta av
anhöriga. Personal i hemtjänsten känner sig ofta otillräckliga vid en hemgång från sjukhuset.
Det är vanligt att vårdtagaren kommer hem sen eftermiddag då det många gånger saknas
tillräckligt med personal vilket gör att personalen inte hinner stanna så länge som de skulle
vilja för att kunna ge vårdtagaren den trygghet som de är i behov av.
KoLa projektet startade i april 2010 och avslutades i december 2011. Det var ett
samarbetsprojekt mellan äldreförvaltningen i Ronneby kommun och landstingets hemsjukvård
i Ronneby. Syftet var att öka samarbetet/samverkan mellan kommun och landsting med
inriktning mot hälso- sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal, enhetschef och
biståndshandläggare samt att få all personal att arbeta enligt ett rehabiliterande
förhållningssätt. Några av målen var bland annat att utveckla teamsamverkan, tydliggöra
nyttan av rehabilitering genom att all personal arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt.
Resultatet av projektet blev att det skapades teamträffar i alla hemtjänstgrupper i Ronneby
kommun. Teamträffarna utgörs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från
hemsjukvården samt biståndshandläggare, hemtjänstens enhetschef och omvårdnadspersonal.
En biståndshandläggares goda idé samt en naturlig följd av KoLa- projektet väckte tanken
med att försöka arbeta fram en modell om hur trygg hemgång skulle kunna fungera. Blekinge
kompetenscentrum kontaktades för att bistå med stöd och handledning under processens gång.

Syfte
Syftet med projektet var att undersöka om vårdtagaren kände sig trygg i sitt hem efter en
sjukhusvistelse med stöd av ett trygg hemgångsteam.
Att möjliggöra en trygg hemgång efter en sjukhusvistelse med stöd av utökade insatser i
hemmet.
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Mål
Att för den enskilde kunna återvända till hemmet efter en sjukhusvistelse på ett tryggt och
säkert sätt och därmed bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma.
Att efter stöd från trygg hemgångsgruppen vilja bo kvar hemma med eller utan stöd av
hemtjänsten.
Målgrupp
Kriterierna för att erbjudas att gå hem med trygg hemgång var vårdtagare med:
● Okomplicerade frakturer
● Från oberoende till mycket beroende
● Omfattande sjukvård och omsorg vilket betyder
≥ 19 dagar i slutenvården
≥ 7 öppenvårdstillfällen
≥ 25 tim/mån hemtjänst
Frågeställningar
Vad krävs för att man ska känna sig trygg?
Vad behövs för att vårdtagaren ska kunna känna sig trygg inför en hemgång?

Metod och genomförande
En arbetsgrupp bildades bestående av biståndshandläggare, enhetschef för hemtjänst och
korttidsvistelse, personal från trygg hemgång, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast,
avdelningschef från hemsjukvården samt projektledare. Arbetsgruppen fick som uppdrag att
ta fram rutiner för hur trygg hemgång skulle utvecklas. Tanken var också att den skulle
fungera som en referensgrupp med kontinuerliga träffar.
En projektledare som i vanliga fall arbetar som sjukgymnast i kommunen anställdes samt fyra
undersköterskor som skulle bilda den trygga hemgångsgruppen. Undersköterskorna kom att
vara den sammanhållande länken mellan vårdtagare, hemtjänst och hemsjukvård.
Planen var att arbetet skulle starta i Kallinge hemtjänstområde för att senare successivt införas
i kommunens övriga hemtjänstområde.
Rekryteringsförfarande av personal till trygg hemgångsgruppen
En intresseanmälan till all omvårdnadspersonal i äldreförvaltningen gick ut, 22 personer
sökte, samtliga intervjuades av verksamhetschefen för verkställigheten i äldreförvaltningen
och projektledaren för trygg hemgång. Här fanns det möjlighet för personalen att profilera sig
och tala om varför just de skulle ingå i gruppen trygg hemgång. Tre personer valdes ut. Trygg
hemgångsgruppen kom att bestå av fyra undersköterskor, tre kvinnor och en man. En av
6

undersköterskorna har titeln rehabiliteringsassistent. Personen hade tidigare arbetat inom
rehabiliteringsenheten i Ronneby kommun och fick i samband med en omorganisation 1
januari 2012 lämna denna verksamhet och gå över till verksamheten trygg hemgång.
Finansiering
För att kunna tillsätta personal i trygg hemgångsgruppen valde man att flytta ut personal från
korttidsvistelsen Visiten. Detta innebar att fyra vårdplatser på Visiten stängdes ner och
motsvarande tjänster flyttades ut i trygg hemgångsgruppen. Gruppen placerades på Vidablicks
servicehus där både enhetschefen och korttidsboendet Visiten finns. Tanken med att vara nära
Visiten var att personalen i trygg hemgångsgruppen skulle förstärka på Visiten om de inte
hade tillräckligt med uppdrag i trygg hemgång. En av det fyra stängda platserna på Visiten
kom att fungera som en trygghetsplats för de vårdtagare som gick hem med Trygg Hemgång.
Trygg hemgångsgruppens ansvar och arbetsuppgifter
• Gruppen ska ha ett nära samarbete med landstingets hemsjukvård i Ronneby/Kallinge
som består av distriktssköterska, arbetsterapeuter och sjukgymnast och kommunens
biståndshandläggare, enhetschefer och omvårdnadspersonal i hemtjänsten samt
anhöriga.
• Vid en sjukhusvistelse kallas biståndshandläggaren och berörd personal från
hemsjukvården till en vårdplanering. Vårdtagaren beviljas trygg hemgång. Folder med
information angående trygg hemgång lämnas.
• Biståndshandläggaren skriver ett biståndsbeslut på trygg hemgång som innefattar
omvårdnadsinsatser i nivå 3 vilket innebär 26 tim/månad och mer.
• När vårdtagaren kommer hem efter en sjukhusvistelse ska de mötas upp av ett
tvärprofessionellt team från kommunens trygghemgångsgrupp och landstingets
hemsjukvård. Om vårdtagaren önskar ska det garanteras att personal från trygg
hemgångsgruppen stannar i upptill 2 timmar med målet att skapa trygghet. Det kan
innebära att se till att det finns mat och mediciner hemma, att förflyttningarna fungerar
och att hjälpmedel finns på plats.
• Kvällar och helger går den ordinarie hemtjänstgruppen in och ger de insatser som
vårdtagaren är i behov av. Det innebär att personal från trygg hemgångsgruppen redan
dag ett kommer i kontakt med den ordinarie hemtjänsten för överrapportering.
• Samma person från trygg hemgångsgruppen som mötte upp dagen innan går hem till
vårdtagaren dagen efter och ger den omvårdnad och rehabilitering som vårdtagaren är
i behov av.
• Biståndshandläggaren kommer efter ca 6-7 dagar till hemmet för att göra en
vårdplanering där de nya insatserna kommer att ligga till grund för hur
genomförandeplanen ska se ut.
• Tillsammans med vårdtagaren upprättas en genomförandeplan på de nya insatserna
därefter lämnas dessa över till den ordinarie hemtjänstgruppen.
• Ett nära samarbete med den ordinarie hemtjänsten bör föreligga med anledning av att
vårdtagarens insatser successivt ska lämnas över från trygg hemgångsgruppen till den
ordinarie hemtjänsten.

7

Resultat
Resultatet bygger på uppgifter från tiden 2012-04-10 till 2012-10-31 och beskriver intervjuer
med vårdtagare, enkät till hemtjänst samt hur en trygg hemgångsmodell har utvecklats.
Trygg hemgång startade som ett projekt 2012-01-01 men blev en permanentad verksamhet i
äldreförvaltningen juni 2012.
Målgrupp
Målgruppskriterierna förändrades tidigt efter starten av trygg hemgång och ändrades till
målgruppen vårdtagare behov av en trygg hemgång efter en sjukhusvistelse. Fokus
flyttades från diagnos till individens behov av trygg hemgång.
Tidplan
Planen initialt var att trygg hemgång skulle börja i Kallinges hemtjänstområde och därefter
successivt spridas till resterande hemtjänstgrupper i kommunen. Redan i maj 2012 visade det
sig att samtliga hemtjänster i kommunen behövde bli involverade för att få ett underlag till
trygg hemgångsgruppen. Under mars/april 2102 fick hemtjänsten i samband med sina
arbetsplatsträffar information om trygg hemgång så därefter kunde vårdtagare i hela
kommunen bli beviljade trygg hemgång.
Antalet hemgångar
Under perioden har 44 personer gått hem med stöd av trygg hemgång, 26 av 44 är kvinnor
och 32 av 44 är ensamstående. Åldersmässigt så ligger personerna mellan 73-97 år,
medelålder 84 år.
Kvinnor i förhållande till män som har gått hem med stöd av trygg hemgång

Män
Kvinnor

Ensamboende i förhållande till samboende som gått hem med stöd av trygg hemgång

Samboende
Ensamboende
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Samtliga hemtjänstgrupper i Ronneby kommun har haft vårdtagare som har kommit hem med
stöd av trygg hemgång.
Lite mer än hälften av vårdtagarna har endast haft larm eller inga tidigare insatser från
hemtjänsten.
Från sjukhuset har 61 % av vårdtagarna huvudsakligen kommit från geriatriska avdelningen
samt ortopeden Blekinge sjukhuset Karlskrona.
Anhöriga har en viktig roll för den enskilde. Flertalet av de som har gått hem med stöd av
trygg hemgång har någon anhörig funnits med som ett stöd till vårdtagaren. I de fall där
anhöriga inte har funnits med i samband med hemkomsten har trygg hemgång ordnat med mat
och medicin.
Hemgång förmiddag
I samband med att trygg hemgång startade beslutades det att vårdtagare som går hem med
stöd av trygg hemgång skrivs ut måndag-torsdag helst på förmiddagen. Fördelarna med detta
var att personalen i trygg hemgångsgruppen hann ordna med mediciner, inköp av mat, kontakt
med berörd personal i hemtjänst och hemsjukvård, vilket kan vara svårt om vårdtagaren
kommer hem sent på eftermiddagen. En annan viktig aspekt var att personal i trygg
hemgångsgruppen hann bilda sig en bra uppfattning om personens fysiska/psykiska status
vilket i sin tur gav personalen i hemtjänsten bättre förutsättningar att kunna ge rätt insatser
kvällar och helger.
Sedan trygg hemgång startade i april 2012 så har 75 % av vårdtagarna skrivits ut från
sjukhuset på förmiddagen. En trolig förklaring till det kan vara att biståndshandläggaren har
lyckats tydliggöra förutsättningarna för en trygg hemgång.
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Hemsjukvård
Personal från trygg hemgångsgruppen har ett nära samarbete med hemsjukvården det vill säga
distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. De personer som gick hem med trygg
hemgång betraktades första dagen som en hemsjukvårdspatient. Därefter kunde berörda
yrkeskategorier i hemsjukvården bedöma om vårdtagaren skulle räknas som en patient för
hemsjukvård eller hälsoval. Denna information var viktig att delge personal i både trygg
hemgångsgruppen och hemtjänsten i händelse av fortsatt sjukvårdskontakt.
När trygg hemgång startades beslutades det att personal från trygg hemgångsgruppen och
hemsjukvården skulle besöka vårdtagaren vid hemgång. Det visade sig tidigt att det blev för
många personer runt vårdtagaren. Flertalet kände sig trötta och medtagna efter
sjukhusvistelsen och hemresan och hade många gånger svårt för att ta till sig information.
Besöken från berörda yrkeskategorier fördelades istället mellan första och andra dagen.
Snabb återhämtning
Det extra stöd som man initialt fick för att känna sig trygg har visat sig vara en
framgångsfaktor för snabb återhämtning. I en del fall har det resulterat i minskade eller inga
hemtjänstinsatser alls efter avslutad trygg hemgångsperiod. Personalen i trygg hemgång
upplevde redan efter två dagar att vårdtagaren började komma igång med sina tidigare
vardagssysslor.
Genomförandeplan
Efter vårdplaneringen i hemmet skrevs en genomförandeplan på de nya hemtjänstinsatserna.
Personal från trygg hemgång och vårdtagare skrev ner hur hemtjänstinsatserna skulle se ut,
genomförandeplanen dokumenterades i verksamhetssystemet Procapita. I början skapade
trygg hemgångsgruppen genomförandeplanen, men den blev inte alltid helt komplett med
anledning av att de inte visste hur t ex kvällsinsatserna, tvätt och städ såg ut. Därför
beslutades det att planen skulle upprättas tillsammans med kontaktpersonal från hemtjänsten.
Antal trygghemgångsdagar
Antal dagar med trygg hemgång har varierat allt ifrån en till 15 vardagar. Det är behovet av
stöd som har avgjort hur länge vårdtagaren behållit insatsen. I genomsnitt har antalet trygga
hemgångsdagar varit 7,4 dagar.
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Antal Trygg hemgångsdagar
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Antal Trygg hemgångsdagar

Hemtjänstnivå efter trygg hemgång
Hemtjänsten har tre hemtjänstnivåer för avgiftsberäkning.
Nivå 1 1–15,99 timmar/månaden
Nivå 2 16-25,99 timmar/månaden
Nivå 3 26- timmar/ månaden och mer
När vårdtagaren gick hem med trygg hemgång hamnade de automatiskt i nivå 3. Efter
avslutad trygg hemgångsperiod som föregicks av en ny vårdplanering i hemmet såg man en
spridning mellan nivåerna. En del avslutade trygg hemgång utan några fortsatta
hemtjänstinsatser. 56 % gick från nivå 3 till nivå 1, 2 eller inga fortsatta hemtjänstinsatser.

Trygghemgångsgruppens prioritering
I september 2012 beslöt man att trygg hemgångsgruppen även vid mån av tid kunde möta upp
de vårdtagare som skrevs ut från sjukhuset och som gick hem med stöd av den ordinarie
hemtjänsten. Detta gjordes vid de tillfällen då det var ett ökat tryck på hemtjänsten.
Trygg hemgångsgruppen har utarbetat en prioriteringsordning för sitt arbete.
1. Trygg hemgångsbeslut.
2. Hjälpa hemtjänsten med att möta upp vårdtagare som kommer hem från sjukhuset.
3. Korttidsboendet Visitens verksamhet.
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Hemgång från korttidsboendet Visiten
I juni 2012 beslöts det att vårdtagare som gick hem från Visiten skulle kunna beviljas trygg
hemgång. Med det hoppades man att vårdtagaren skulle våga gå hem till eget boende i ett
tidigare skede. Rutinerna kring hemgången var den samma som vid en hemgång från
sjukhuset.
Vid låg arbetsbelastning förstärkte personalen i trygg hemgång korttidsvistelsen Visiten som
en extra resurs.
Elva vårdtagare hade totalt under perioden 1 juni - 31 oktober 2012 gått hem med stöd av
trygg hemgång från Visiten. Sex av elva var kvinnor. Åldern varierade mellan 51-91 år.
Antal trygga hemgångsdagar varierade mellan 5-9 dagar.

Trygg hemgångsmodellen
Trygg hemgång är ett koncept som består av flera olika yrkeskategorier som skapar trygghet
runt vårdtagaren vid hemkomst från sjukhuset.
Det unika med modellen är att låta undersköterskan i trygg hemgångsgruppen vara den
sammanhållande länkande vilket göra att övriga yrkeskategorier runt vårdtagaren är kvar
inom sina respektive hemtjänstområde och hemsjukvårdsområde.
Vårdplanering
Trygg hemgångsbeslut föregås alltid av en vårdplanering antingen på sjukhuset eller en
webbplanering. Biståndshandläggare och berörd personal från hemsjukvård närvarar samt vid
behov kallas även personal från trygg hemgångsgruppen in. Biståndshandläggare bedömer
och beslutar om trygg hemgång. Informationsfolder om trygg hemgång lämnas ut.
Biståndshandläggare informerar trygg hemgångsgruppen om beslut.
Planering, hemkomst, insatser
Inför en hemgång har personalen i trygg hemgångsgruppen uppdraget att förbereda den trygga
hemgången. Det kan innebära kontakt med anhöriga, enhetschef, hemtjänstgrupp och
hemsjukvård samt förbereda information som ska sättas in i vårdtagares vårdpärm,
t ex telefonlista.
Hemkomstdagen möts vårdtagaren av personal från trygg hemgångsgruppen och berörd
personal från hemsjukvården. Om möjligt så försöker de vara två personal från trygg
hemgångsgruppen som möter upp för att behålla kontinuiteten och minska sårbarheten vid en
eventuell frånvaro. Personalen går igenom checklistan som t ex innehåller kontroll av
förflyttningar, hjälpmedel, fallrisk, inköp av mat, hämta ut medicin, test av larm mm. Trygg
hemgångsbeslutet innebär att vårdtagaren tillsammans med personal från trygg hemgång
kommer överens om hur insatserna ska se ut dag, kväll och helg. Detta gör att insatser snabbt
kan anpassas efter vårdtagarens behov under denna period. Nattärende skrivs separat och
ingår inte i trygg hemgångs beslut.
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Skriftlig och muntlig information ges till hemtjänsten så att de vet vilka insatser vårdtagaren
är i behov av och hur de ska utföras.

Dag två går samma personal hem som mötte upp dag ett. De lägger mycket tid i början hos
vårdtagaren, målet är att efter hand fasa ut sig till motsvarande hemtjänstnivå. Tid läggs på att
hitta bra former på hur vardagen ska fungera, stor vikt läggs vid vardagsrehabilitering som
t ex kunna tvätta sig själv, laga frukost, ta på kläder, förflyttningar m.m. Vid behov och
önskemål så kan en arbetsplan upprättas tillsammans med vårdtagaren med syfte att planera
eventuella vardagsrehabiliteringsmål.

Dubbelbemanning
Vid behov av dubbelbemanning så var det en personal från trygg hemgångsgruppen och en
personal från hemtjänsten som var hemma hos vårdtagaren. På detta vis kom hemtjänsten
tidigt in hos vårdtagaren och blev delaktig i omvårdnad, förflyttningar och eventuell
rehabilitering.
Förutom kvälls- och helginsatser hos vårdtagare så ansvarade även hemtjänst i vissa fall för
matdistribution. Detta var ytterligare ett naturligt sätt för ordinarie hemtjänsten att komma i
kontakt med vårdtagaren under trygg hemgångsperioden.
Samarbete
I de fall när vårdtagaren var i behov av hemtjänstinsats kväll och helg så krävdes ett nära
samarbete med hemtjänsten. I hemtjänsten finns det kontaktpersonal som har uppdrag att
bidra till att skapa ett tryggt boende och bibehållen god livskvalitet. Trygg hemgångsgruppen
ville främja ett nära samarbete med både hemtjänstgrupp och kontaktpersonal. Efter ett antal
dagar hemma med stöd av trygg hemgångsgruppen och om vårdtagaren var i behov av
fortsatta hemtjänstinsatser gjordes en ny vårdplanering i hemmet. På denna vårdplanering
närvarade vårdtagare, anhörig, biståndshandläggare, personal från trygg hemgångsgruppen,
kontaktpersonal i hemtjänst och vid behov även hemsjukvård. Vårdplaneringen i hemmet gav
biståndshandläggaren ett bra underlag inför beslutet om vilka insatser som skulle beviljas.
Personal i trygg hemgång och kontaktpersonal skrev genomförandeplanen gemensamt i
verksamhetssystemet Procapita.
Samtliga hemtjänstgrupper i Ronneby kommun har teamträffar en gång i veckan alternativt
varannan vecka. Vid behov kunde personal från trygg hemgångsgruppen delta på dessa träffar
med syfte att planera gemensamma insatser.
Trygghetsplats
Skulle vårdtagare som gick hem med trygg hemgång från sjukhuset inte klara av att vistas
hemma av olika anledningar så fanns det en trygghetsplats på korttidsboendet Visiten att
tillgå.
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Checklistor och flödesschema
En viktig faktor för att få till en trygg hemgång är en välfungerande vårdkedja där de olika
länkarna är tydligt sammanfogande och koordinerade. Med anledning av detta utarbetades
checklistor och flödesschema. Exempel på checklistor kan vara vad man ska tänka på inför en
hemgång, överrapportering från sjukhuset samt vid hemkomst. Syftet med checklistor och
flödesschema är att säkerställa den trygga hemgången, skapa trygghet för samtliga runt
vårdtagaren och inte minst för vårdtagaren själv. Se bilagor.

Uppföljande intervju
I samband med att trygg hemgång avslutade sina insatser erbjöds vårdtagaren ett uppföljande
hembesök. Syftet var att få en uppfattning om vårdtagarens upplevelse av sin första tid
hemma. Samtalen genomfördes med hjälp av ett intervjuformulär under perioden maj-oktober
2012. Av de 55 tillfrågade så tackade 25 personer ja till ett uppföljande samtal. Sju av dessa
vistades på korttidsboendet Visiten, resterande kom från Blekingesjukhuset. Anledningen till
det låga svarsunderlaget berodde på flera anledningar. Under semesterperioden genomfördes
inga intervjuer, en del hade tackat nej med anledning att de inte hade något mer att tillägga, de
betonade dock att de varit nöjda med omhändertagandet. En annan anledning var att
vårdtagaren hade en demenssjukdom.

Vårdtagarens synpunkter och upplevelse i samband med en trygg hemgång
från sjukhuset.
Inför hemgången
Frågor ställdes om hur vårdtagaren upplevde vårdplaneringen, vilken information man fick,
och känslan av att komma hem.
I samband med vårdplaneringen så upplevde flertalet personer att de hade svårt för att minnas
vilka som deltog på vårdplaneringen och beslutets innebörd.
I en del fall genomfördes webbplaneringar så kallade bildsamtal. Någon upplevde att det var
svårt att höra och se personerna, svårt med kommunikationen t ex visste inte när man skulle
prata, någon tyckte att det kändes konstigt kunde dock inte förklara vad det var som kändes
konstigt. Någon tyckte att webbplaneringen gick bra, ”det var väl inget märkligt med det”.
Tankar inför hemgången varierade, många ville komma hem till sitt hem men kände en viss
oro och ängslan. Det kunde till exempel vara att komma hem till ett tomt hus där ingen hade
varit på ett tag och rädsla över att trilla. Någon hade aldrig tidigare varit inlagd på sjukhuset
så det var en ny fas i livet och kände sig därför lite osäker inför detta.
Hemgång
Frågor ställdes om hur vårdtagaren upplevde hemgången.
En del beskrev hemresan som jobbig, många var trötta och tagna efter sjukhusvistelsen och
ville bara komma hem.
Trots människors oro och ängslan inför hemgången så upplevde flertalet den som positiv. Där
stod någon som tog emot och hade möjlighet att stanna en längre stund och ordna med diverse
saker som t ex genomgång av post, inköp, apoteksärende mm.
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De hjälpmedel som man bedömdes vara i behov av fick man i samband med hemkomsten
eller dagen efter.
Anhöriga
Många hade anhöriga i närheten som gav ett bra stöd till den enskilde. När det inte fanns
några anhöriga så blev personalen i trygg hemgång och hemtjänsten ett stort stöd.
Personalens insatser
Frågor ställdes om utförande av insats och bemötande.
Överlag så var de flesta mycket nöjda med insatserna från trygg hemgång och hemtjänsten
och tyckte att de hade blivit väl bemötta. Många lyfte fram fördelen med att man bara
behövde träffa en till två personer från trygg hemgångsgruppen dagtid. I vanliga fall träffade
vårdtagaren i medeltal 10 personal under en 14 dagars period. Personalens stöd hade hjälpt
vårdtagarna att utveckla sin självständighet då målet för många var att kunna klara sig själv.
Rehabilitering
Övervägande antal vårdtagare uttalade sig positivt om att få hjälp med vardagsrehabilitering
och annan träning i hemmet. De upplevde att den extra tid och stöd de fick gjorde att de
kändes sig mera självständiga och behövde inte så mycket hjälp från hemtjänsten.
Hemsjukvården
Vårdtagarna var nöjda med insatserna från hemsjukvården. Samtliga upplevde att de fick det
stöd som de behövde från hemsjukvården.
Trygghet
Inför hemgången kände sig många otrygga och oroliga. Det visade sig dock att efter hemgång
så kände sig samtliga trygga och säkra i sin hemmiljö.
Citat från vårdtagare
”- Fantastiskt att kunna få gå hem med detta extra stöd i hemmet.”
”- Skönt att en person håller ihop allt runt omkring.”
”- Glad att jag vågade gå hem med stöd av Trygg hemgång trots att jag ville till
korttidsboendet.”

Vårdtagarens synpunkter och upplevelse i samband med en trygg hemgång
från korttidsvistelsen Visiten.
Inför hemgång
Efter att ha vistats ett antal veckor på Visiten så upplevde flertalet det som skönt att få gå
hem. I samband med vårdplaneringen på korttidsvistelsen så kunde en del ta till sig
informationen om vad trygg hemgång innebar. Andra kom ihåg att man pratade om trygg
hemgång men kunde inte redogöra för innehållet.
Hemgång
Hemgången var positiv då de möttes upp av personal från trygg hemgångsgruppen.
Hjälpmedel fanns på plats och bostadsanpassning var klara.
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Personalens insatser
De intervjuade var nöjda med insatserna från både trygg hemgång och hemtjänst. Som
tidigare så upplevde de att den extra tiden gav förutsättningar för att våga bli mera
självständig. Som tidigare ville även dessa vårdtagare helst kunna klara sig själva.
Rehabilitering
Vårdtagaren upplevde att de fått den hjälp som man var i behov av och hade förbättrats
ytterligare efter hemkomsten.
Hemsjukvården
Vid de tillfällen personen haft kontakt med hemsjukvård har man varit nöjd.
Visiten
Upplevelsen efter att ha vistats en längre tid på Visiten är att man blir lite bekväm.
”- Personalen på korttidsvistelsen är underbar och man får den hjälp med träning som man
är i behov av samtidigt som man får allt serverat t ex frukost, middag, kaffe, kvällsmat”.
Övriga kommentarer
De var nöjda med insatserna och skulle kunna tänka sig gå hem med detta stöd direkt från
sjukhuset om det skulle bli aktuellt igen.

Synpunkter från personal i hemtjänsten
Tre frågeställningar skickades ut till samtliga hemtjänstgrupper i Ronneby kommun och lite
mer än hälften svarade. Nedan följer en sammanställning av dessa frågor.
Beskriv vad som har varit positivt med trygg hemgångsgruppen. Tänk både
utifrån hemtjänstgrupp och vårdtagare.
Ur ett vårdtagarperspektiv så upplevde personalen att det var bra att det är en person som
kunde stanna längre i lugn och ro och ordna med allt. De trodde också att vårdtagaren
upplevde tryggheten med att ha någon hos sig när de var sjuka och otrygga i sin situation.
Personalen i hemtjänsten upplevde en egen trygghet i att sakta slussas in hos vårdtagaren. Det
var bra att få stöd i att tänka i andra banor, tips och råd. De har fått bra information kring
vårdtagaren som gav en bra grund att stå på. Trygg hemgångsgruppen hade också fått
möjligheten att vara där en längre tid vilket ofta bidrog till att man fick en bra bild över
vårdtagarens behov. Detta resulterade i att vårdtagaren fick göra mycket själv - hemtjänsten
tog inte över. De upplevde också att de hade en nära kontakt med personalen i trygg
hemgångsgruppen både inför och under trygg hemgångsperioden.
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Citat från en enhetschef:
”- I samband med att trygg hemgång avslutade sina insatser hos en vårdtagare satte sig
personal i trygg hemgång tillsammans med en medarbetare i hemtjänstgruppen för att skriva
en komplett genomförandeplan. Ett utmärkt samarbete som inte enbart resulterade i färdiga
genomförandeplaner utan också i att medarbetaren i hemtjänsten fick stöd i hur en
genomförandeplan skrevs.”
Beskriv vad som har varit mindre positivt och ge gärna exempel på vad som
behöver förbättras.
Hemtjänsten hade önskemål om att trygg hemgångsgruppen skulle ha möjlighet att närvara
vid andra tider på dygnet för att kunna se eventuella förändringar hos vårdtagaren.
Önskemål om att trygg hemgångsgruppen skulle arbeta även kvällar och helger.
Övergången mellan trygg hemgångsgruppen och hemtjänsten kunde ibland vara svår när trygg
hemgångsgruppen hade varit där mycket och hemtjänsten inte hade den möjligheten att vara
där lika mycket.
Upplever ni i hemtjänsten att det är bra med en trygg hemgångsgrupp i
verksamheten?
Ja, alla vårdtagare borde få samma chans.
Samtliga uppgav att det var bra och önskade att det skulle finnas kvar.

Synpunkter från trygg hemgångsgruppen
Personalen i trygg hemgångsgruppen upplevde det positivt att få vara med från början och
utforma ett nytt arbetssätt. Att ha blivit utvald till att få arbeta med trygg hemgång har stärkt
självkänslan och den personliga utvecklingen. De har lärt sig reflektera över sitt arbete och
stärkts i att våga ta beslut. Det nära samarbetet med hemtjänsten har upplevts mycket positivt,
där arbetet med genomförandeplanerna har varit utvecklande.
Gruppen anser att dokumentation och kommunikation är viktiga delar för att en trygg
hemgång ska fungera fullt ut.
De framhåller också glädjen med att få följa vårdtagarens utveckling i hemmet till en lugn och
trygg hemmiljö. De har också sett den positiva effekten av färre antal personal hemma hos
vårdtagare. I samband med en förändrad livssituation hos vårdtagare så har de också upplevt
anhörigas behov av stöd.
Samarbetet med hemsjukvården är en annan positiv sak, det är lätt att komma i kontakt med
hemsjukvården för stöd och råd.
Gruppens förhoppning är att verksamheten i framtiden kan utökas och att fler kan ta del av
arbetssättet trygg hemgång.

17

Reflektioner
Tidigare samarbete
Det tidigare samarbetet i KoLa projektet underlättade starten och utvecklingen av trygg
hemgång då det redan fanns ett inarbetat samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst.
För att kunna uppnå ett lyckat resultat krävdes ett nära samarbete mellan olika
yrkeskategorier.
Politiker i äldrenämnden och chefer i äldreförvaltningen har varit mycket positiva till att vilja
utveckla trygg hemgång och har visat stöd och intresse under resan gång.
Trygg hemgångsgruppen
Det har varit viktigt att göra en grundläggande rekrytering då deras kunskap och erfarenhet
har varit avgörande för framgången. Ett flexibelt arbetssätt och att kunna se möjligheter för
vardagsrehabilitering var två viktiga kriterier.
Fördelen med att trygg hemgångsgruppen placerades utanför hemtjänstens ordinarie
verksamhet var att det minimerade risken för att trygg hemgångsinsatserna skulle försvinna in
i det vardagliga hemtjänstarbetet.
Viktigt var att trygg hemgångsgruppen skulle ses som en stärkande resurs till vårdtagare och
till personal i hemtjänst.
Vårdplanering
Den stressade situationen på sjukhuset gör att många vårdtagare hade svårt för att minnas
vilka som var med och vad man beslutade om på vårdplaneringen på sjukhuset. Med
anledning av detta kan man ifrågasätta nyttan med vårdplanering på sjukhus.
Biståndsbeslut
Ett tryggt hemgångsbeslut innebar att insatserna inte specificerades vid vårdplaneringen på
sjukhuset utan betraktades som öppna individuella insatser. Enligt lagen så har vårdtagaren
rätt att få sina beviljade insatser specificerade vilket kunde försvåra arbetet. Insatserna i trygg
hemgång innebar att vårdtagaren tillsammans med personal i trygg hemgångsgruppen
beslutade om hur insatserna skulle se ut de närmaste dagarna vilket var bättre ur ett vårdtagare
perspektiv. Därmed blev insatserna direkt anpassade till behovet vilket gjorde att vårdtagaren
snabbare blev självständig.
Efter ett antal dagar hemma gjordes en vårdplanering i hemmet då vårdtagaren troligen hade
bättre förutsättningar att aktivt kunna vara med och ta ställning till sina insatser.
Färdtjänst
För att hemgång från sjukhus ska bli så trygg som möjligt för vårdtagare så behöver det finnas
en kommunikation mellan färdtjänst och hemtjänst med syfte att ge besked om beräknad
ankomst. Det förekom att vårdtagare både kunde komma tidigare och senare än beräknat
vilket försvårade verksamheten i hemtjänsten. I de fall där man anlänt för tidigt och
personalen inte varit på plats vid hemkomsten blev situationen otrygg för vårdtagaren. Det
upplevdes att färdtjänsten ställde kravet att personal helst skulle var på plats en stund innan
avtalad tid och därmed också kunna vänta hur länge som helst vid eventuella förseningar. Här
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krävs det ett utökat samarbete. Under projekttiden har det vid två tillfällen förekommit att
chauffören har ringt och meddelat när vårdtagaren planerades komma hem och detta
upplevdes mycket positivt av personal i trygg hemgångsgruppen.
Kontaktpersonal
Vikten av att belysa kontaktpersonalens viktiga roll är något som har varit centralt under trygg
hemgångs utveckling. De grupper som har kontaktpersonal indelade geografiskt har
underlättat kontakten med rätt person från början. Medverkan på vårdplanering i hemmet har
också gjort att vårdtagare lättare vet vem som är deras kontaktpersonal i hemtjänsten.
Hjälpmedel
Problemet med att det saknas rätt hjälpmedel i samband med hemkomst från sjukhus är något
som delvis har försvunnit. Det är de kontinuerliga teamträffarna och det nära samarbetet som
är orsaken till detta.
Arbetstider för trygg hemgångsgruppen
Trygg hemgångsgruppen arbetar dagtid 07.30-16.00. Det har kommit in synpunkter från
personal i hemtjänsten att det vore en fördel att personal i trygg hemgångsgruppen även
arbetade kvällar och helger. Risken med detta är att det skulle försvåra överlämnandet till
ordinarie hemtjänst och skillnaden mellan trygg hemgång och hemtjänst skulle bli större för
vårdtagaren. En annan aspekt är att samarbetet under dygnet troligen skulle gå förlorat.
Ett sätt att ta emot hemtjänstinsatser
Personer som inte tidigare har haft någon hemtjänstinsats kan uppleva en viss oro över att få
hjälp från hemtjänst. Rädslan för att det ska bli för många personer som vistas i hemmet gör
att man hellre avstår eller tar emot mindre insatser trots att behovet finns. Kan det vara så att
trygg hemgångsgruppen kan vara en bra inkörsport för att senare våga ta emot fortsatt hjälp
från hemtjänsten. Modellen att det enbart är en personal från trygg hemgångsgruppen som
besöker vårdtagaren dagtid och att hemtjänsten sakta slussas in hos vårdtagaren genom kvällsoch helgbesök stärker detta.
Sjukhusets osäkerhet
Sjukhusets osäkerhet att låta vårdtagare komma hem till det egna boendet gör att
sjukvårdspersonalen i vissa fall förordar vistelse på korttidsboende. Detta försvårar arbetet för
biståndshandläggaren då hon eller han kan se att behovet kan tillfredsställas med t ex trygg
hemgång. Av vikt är att personal på sjukhus inte föregår beslut om vilken form av insats som
kommunen ska ge vårdtagare utan istället ge biståndshandläggare ett bra underlag för att
kunna besluta om rätt insats vid hemgång.
Vardagsrehabilitering
Både ur samhällsekonomiskt och medborgar perspektiv så finns det många fördelar med att
den enskilde får extra stöd och resurser i hemmet efter en sjukhusvistelse. Många återhämtar
sig snabbt och får då möjlighet att fortsätta kunna bo kvar hemma.

19

Framgångsfaktorer
Vad krävs då för att man ska kunna känna sig trygg vid en hemgång?

•
•
•
•
•
•
•

Det som krävs är ett nära samarbete mellan landsting och kommun.
God kommunikation mellan färdtjänst och personal i hemtjänst med syfte att personal
ska få information om när vårdtagare beräknas komma hem.
Hemgång på förmiddagen är positivt för vårdtagare då det finns möjlighet att ordna
med inköp av mat, medicin, hjälpmedel samt få möjligheten att i lugn i ro se över
förflyttningarna hemma.
Tryggheten att personal har möjlighet att stanna kvar en längre stund efter
hemkomsten från sjukhuset.
För de vårdtagare som inte tidigare haft hemtjänstinsatser kan det vara tryggt med att
det är ett fåtal personer som vistas i hemmet initialt.
Att vårdtagaren får möjlighet till vardagsrehabilitering vilket stärker mångas
självkänsla och självständighet.
Ett nära samarbete mellan personal i trygg hemgångsgruppen, hemtjänst och
hemsjukvård.

Slut ord
Att ha fått vara med och utveckla trygg hemgångsmodellen har varit en fantastisk resa. Det
positiva har varit att få uppleva att med detta extra stöd i hemmet få se hur vårdtagare i många
fall snabbt återhämtat sig och kommit tillbaka till sina tidigare vardagssysslor, vilket också
möjliggjort det för många att faktiskt kunna bo kvar hemma. Något som har varit
framgångsrikt i Ronneby är det nära samarbete mellan olika yrkeskategorier vilket också
krävs för en lyckad Trygg hemgång.
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Bilaga 1

Flödesschema för Trygg hemgångsgruppen
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Bilaga 2

Flödesschema för biståndshandläggare gällande Trygg hemgång
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Bilaga 3

Flödesschema för enhetschefer gällande
Trygg hemgång
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Bilaga 4

Checklista/förberedelse inför en trygg hemgång
✓ Kontakta hemtjänsten för information om hemgångsdag, tidigare
beviljade insatser samt be hemtjänsten förbereda omvårdnadspärm om
inte det finns sedan tidigare. OBS Kolla med enhetschefen innan ni ringer
hemtjänstgruppen så att enhetschefen har hunnit informera personalen om
att vårdtagaren kommer hem med Trygg Hemgång.
✓ Fråga vem som är kontaktpersonal.
✓ Undersök om det finns nyckel/nycklar. Hämtas på basstation.
✓ Ta med telefonlista samt informationsblad för HSL.
✓ Informera hemsjukvården om vårdtagarens hemgång d.v.s. dag och tid.
✓ Undersök om matdistributionen är beställd.
✓ Vid behov kontakta anhöriga för presentation och information om trygg
hemgång.
✓ Vid hemgång från Visiten gå upp och presentera och informera om trygg
hemgång.
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Bilaga 5

Checklista vid samtal med sjukhuset
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Allmäntillståndet?
Trapptränat?
Förflyttningar? (Gång, i/ur säng,)
Toalettbesök?
Duschad?
Restriktioner?
Övre/nedre toalett? (Hur mycket klarar vårdtagaren själv)
Medicin? (ssk på sjukhuset kontakta dsk i hemjsukvården)
Färdmedel? (Taxi, bårbil, )
Hjälpmedel? ( Får man med sig hjälpmedel?)
Be färdtjänsten ringa Trygg Hemgång när de har hämtat vårdtagaren.
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Bilaga 6

Checklista Trygg Hemgång dag 1

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Larmet.
Möblering/ mattor.
Mat/mediciner.
Hjälpmedel. Skriv i Procapita om det är beställt eller saknas hjälpmedel.
Personlighygien, av- och påklädsel, toalettbesök.
Möjligheter att stänga av/på Tv och radio vid behov.
Förflyttningar, att resa sig i/ur fåtölj/soffa/stol/säng/rullstolskörning.
Placering av telefon samt aktuella telefonnummer.
Finns nattlampa.
Finns dryck och mellanmål vid sängen (nattfasta).
Finns omvårdnadspärm.
Undersök hur kvällsinsatserna ska se ut.
Överrapportering till hemtjänsten muntligt och skriftligt i Procapita.
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Bilaga 7

Intervjufrågor till vårdtagare i Trygg hemgång
Anhörig med vid intervjun_____________________
Vårdtagarnr_____________________Datum_______________________________________
Kön

Kvinna

□

Man

□

Födelseår___________________________________________________________________
Boende

Ensamboende

□

Samboende

□

Inför hemgången
Hur upplevde du att personal från trygg hemgång var med vid vårdplaneringen som skedde på
sjukhuset alt via webbkamera?
Fick du information på vårdplaneringen om vad projekt Trygg hemgång skulle innebära för
dig när du kom hem? Visa foldern
Stämde den informationen med hur det blev?
Minns du hur du kände inför att komma hem igen? (Trygg/otrygg)

Hemgång
Kommer du ihåg hur du upplevde hemgången?
Hur kändes det att det stod personal från trygg hemgångsteamet och väntade på dig när du
kom hem?
Fick du hjälpmedel och gjort några anpassningar i bostaden? Vad betydde det för dig?

Anhöriga
Hade du stöd av anhöriga när du kom hem? Hur viktigt är det för dig?
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Personalens insatser
Hur kändes det att komma hem med hjälp av stödet från trygg hemgångsteamet?
Upplevde du att hemtjänsten som kom på kvällar och helger visste vad du skulle ha hjälp
med?
Hur har ni upplevt att både trygg hemgångsteamet och den ordinarie hemtjänsten parallellt
hjälper dig med insatserna?
Hur tycker du att hjälpen fungerade i stort?
Hur tycker du att du har blivit bemött?
Vad var det som var bra och mindre bra med den hjälp du fick från trygg hemgångsteamet?
Under den tid som trygg hemgångsgruppen var inkopplad finns det något som du saknade,
skulle vilja förändra?
Vet du vem som är din kontaktperson?
Vet du var genomförande planen innebär?

Träning
Vad betydde det för dig att du fick hjälp med träning och omsorg i ditt egna hem?
Hur upplevde du personalens kunskaper om träning för att bli bättre?
Uppmuntrades du av personalen att göra det som du själv klarade av?
Hur upplevde du det? Klarade du av saker du inte trodde du kunde? Exempel
Fick du träna det som du tyckte var viktigt? Mål
Tyckte du att du blev bättre av träningen? På vilket sätt?
På vilket sätt påverkade hjälpen och träningen din känsla av trygghet?

Hemsjukvården
Har du haft någon kontakt med hemsjukvården?
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Vad tyckte du om det?

Trygghet
Hur upplevde du din första dag hemma? ( Trygg/otrygg)
Om du kände en viss otrygghet inför att komma hem hur var känslan av trygghet efter ca 2
veckor? Mäta?
Hur kändes det när trygg hemgångsteamet överlämnade insatserna till den ordinarie
hemtjänsten?

Framtiden
Hur skulle du vilja ha det igen när du kommer hem från sjukhuset och behöver hjälp och
träning.

Övriga kommentarer
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