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Avvikelse i vårdsamverkan 

Patient  får under vistelse på sjukhus en rullstol. Det visar sig vid hemkomst till 
lägenheten, fredag eftermiddag, att rullstolen är för bred för att komma igenom. 
Rullstolen som förskrevs var 60 cm bred, vilket inte förmedlades i SAMSA.

Patienten kom inte längre in än i hallen och kan inte klara sig med hjälpmedel och de 
insatser som är planerade och förberedda. Patienten är förtvivlad över den bristande 
planeringen och att hen inte kan klara sig i hemmet.

Ingen korttidsplats finns tillgänglig och patienten får åka tillbaka till sjukhuset.

Patienten blir återinlagd på sjukhusavdelning. Måndag tas kontakt med kommunens 
handläggare som är ledig, kontakt tisdag och onsdag får patienten komma till 
korttidsenhet. Ny planering görs och patienten är 5 dygn på avdelningen. 

• Avvikelse från kommunens hälso- och sjukvård till SÄS
• Avvikelse från SÄS till kommunen



Gemensam IT-tjänst-SAMSA

• Sjukhus 

• Primärvård vårdcentral- rehabmottagning

• Kommun Socialtjänst ,kommunal hälso- och 
sjukvård

• Planering inför hemgång från sjukhus.

• Kommunal hälso- och sjukvård 
planerar utifrån information i SAMSA. 
Ny patient.

• Rehabbedömning SÄS görs två dagar 
innan utskrivning. Framkommer att 
patienten inte kan gå med rollator och 2 
personer, sjukhuset provar ut rullstol.

Utskrivning från sjukhus 



Varför fick patienten åka tillbaka till 
sjukhus?

• Bristande planering från sjukhuset att en extra bred rullstol inte 
fungerar i de flesta hem.

• SÄS rehabbedömning görs två dagar innan utskrivning till hemmet. 
Den rullstol som patienten fick med sig från sjukhuset var extremt 
bred, information som inte förmedlades till kommunen.

• Akutbeställning av rullstol hade inte hjälpt då det var fredag em och 
det tar två dagar innan leverans.

• Buffertförråd har rullstolar som är 40 - 45 cm breda.

• Borås Stad hade inga korttidsplatser.

• Tänka in boendemiljö i planeringen vid hemgång från sjukhus.

• Viktig information för en trygg hemgång måste finnas i SAMSA 


