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SAMSA
Avstämningsmöte: Medverkande parter

• Biståndshandläggare

• Kommunsjuksköterska

• Kommunrehab (2 AT, 2 FT) ansvarar för:

SAMSA

Avstämningsmöten

Hemtagning av patienter till Trygg Hemgångs-gruppen

Beslut: -Alternativ

• Hemtagning via Trygg Hemgångsgruppen

• Ordinarie Hemtjänst 

• Korttidsboende

Trygg Hemgång:

8 – 10 undersköterskor med rehabiliteringsutbildning



Rehab Hemtagning/Trygg Hemgångs 

arbetssätt (TH)

Dag 1

• Patient kommer hem kl.10, rehab och undersköterska (TH) 

möter upp.

• Funktions/aktivitetsbedömning (förflyttningar)

• Hjälpmedelsbedömning

• Eventuell bostadsanpassning

• Schemaläggning av antal besök



Trygg Hemgång

Dag 2

• ADL-bedömning: AT eller FT, usk

• Sätta Mål/Delmål – vardaglig rehabilitering, ordination till 

usk

• Specifik träning – träningsprogram, ordination till usk



Trygg Hemgång

Dag 3 - 6 

Utvärdering

av satta delmål, eventuellt nya delmål

Dag 7
Uppföljningsmöte Medverkande parter

• biståndshandläggare 

• usk TH 

• ordinarie HT 

• Rehab Hemtagningsgrupp 

• ordinarie Rehab

Vid svårare fall har ordinarie HT gått bredvid usk i TH några dagar



Patient-fall Lennart

Anamnes

Tidigare helt självständig och väs frisk man boende 

med hustru.

Diagnos 180905

Intracerebral blödning i thalamus och basala ganglier 

vä sida. 

Symptom

Nedsatt kraft hö arm och ben. Sluddrigt tal.



Patient-fall Lennart

Vårdplaneringsmöte 181005 (ca 5 v)

Mötet hålls på Strokerehab avd 12 Uddevalla Sjukhus

Beslut 

Hemgång till ordinärt boende 181016 (ca 6 v)

Hembesök

Fysisk miljö - hjälpmedelsbehov



Patient-fall Lennart

Trygg Hemgång/Rehab Hemtagningsteam

Dag 1: Funktion/Aktivitetsbedömning

Dag 2: ADL-bedömning, Mål/Delmål

Ordination:

• Förflyttning Return 1 persons hjälp

• Personlig vård

• Träningsprogram från Strokeavdelningen

• Ståträning med gåbord



Patient-fall Lennart

Rehabiliteringsperiod

Träningen har fortskridit inomhus på ordination av FT. 

Hemtjänstpersonal har utfört träningen, hustrun har 

varit delaktig. 

Aktuellt STATUS (efter 7 månader)

• Förflyttningar: Går inomhus med kvadrant och med 

tillsyn av en person

• Rullstolen används sporadiskt

• Gångträning utomhus med 1 krycka och 1 person

• Kontakt tagits med PV-Rehab för vidare träning



Patient-fall Lennart

Sammanfattning

Obruten vårdkedja

Kommunrehab tog vid ifrån sjukhuset

direkt efter hemgång 

Rekommenderade riktlinjer

F04 ADL-träning

F05 Anpassning av omgivningsfaktorer

F06 Fallpreventiva åtgärder

F25 Uppgiftsspecifik träning



Patient-fall Elisabeth

• Anamnes:

• Multisjuk relativt ung kvinna

• Hemmiljö: Bor i en liten, trång lägenhet en trappa 

upp utan hiss

• Tidigare förmåga: Nedsatt andningsförmåga och 

fysisk energi, nedsatt förmåga att gå.

• Diagnos 11 sept. 2018

• Multipla cerebrala infarkter 

• Symptom

• Vänstersidig svaghet, ökad tonus och neglekt



Patient-fall Elisabeth

Vårdplaneringsmöte 1 nov. (8 veckor senare)

Mötet hålls på hematologen där hon vårdats i 2 

veckor 

Beslut

Hemgång till ordinärt boende med Trygg hemgång 

och rehabs hemtagningsgrupp



Patient-fall Elisabeth

Trygg hemgång och rehab från hemtagningsgruppen 

5 nov 2018

• Förflyttningsbedömning

• Hjälpmedelsöversyn

• Anpassning av bostad

• ADL-bedömning 



Patient-fall Elisabeth

Ordinationer/träning: (utförs av USK i Trygg hemgång)

• Påklädning övre kroppshalva

• Träning av att sätta sig upp på sängkanten och 

lägga sig ner

Övriga insatser under Trygg hemgång

• Behov av bostadsanpassning

• Behov av konsultation för anpassning av rullstol



Patient-fall Elisabeth

Rehabilitering under ordinarie Kommunrehab

• Sängliggande träningen

• Stående träning 

• ADL-träning genomförs ej

• Träning hos Primärvård genomförs ej

• Bostadsanpassningar (trösklar och trapphiss)

• Engagerad dotter

• Hänvisning till specialist



Patient-fall Elisabeth

Obruten vårdkedja

Insatser enligt rekommenderade riktlinjer:

F05  Anpassning av omgivningsfaktorer

F07 Konditions och styrketräning

F11 Visuell avsökning

F25 Uppgiftspecifik träning

F26 Långvarig töjning

F31 Avlastande hjälpmedel för armen

F36 Praktisk handledning och träning för närstående



Patient-fall Elisabeth

Status efter ca 8 månader

(4 avbrott i rehab pga sjukhusvistelse) 

• Liggande till sittande: Självständig 

• Uppresning: Klarar att resa sig med Return och tillsyn 

av 1 person

• Klarar att stå på Return i flera minuter

• Handfunktion: Klarar att greppa och hålla sig vid 

förflyttning med Return

Patienten avled i juni 2019



Tack för visat intresse


