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Uppföljning av aktivt mål Patient – minska återinskrivningar
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden
2017 – 2019. I regionstyrelsens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål, två aktiva
mål och ett antal framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. De aktiva målen är
mätbara och ska följas upp i varje månadsrapport till styrelsen, och som fördjupning två
gånger under året. Enligt styrelsens uppföljningsplan ska det aktiva målet patient –
återinskrivningar följas upp vid styrelsens sammanträde 23-24 oktober 2018. Mål i
regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2018 är att återinskrivning inom 30
dagar ska minska. Målvärdet är ett resultat med lägre procent än år 2014.
Resultaten nedan är taget från den nationella databasen ”Vården i siffror”. Möjlighet till
egen utdata med möjlighet att dyka i resultatet har tidigare inte gått att få. Från och med
2018 går resultat att få i Regionens utdatabas Diveport.
Mätetalen visar andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning för patienter > 65 år
oavsett orsak, inom 30 dagar. Talen angivna i procent.
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Återinskrivningarna varierar mellan 18 % och 23 % under året, det är framförallt under
sommaren som en ökning har skett jämfört med föregående år. Könsfördelningen varierar,
någon trend ses inte.
Återinskrivningarna har ökat något under 2018, svårt att bedöma vad detta beror på. En
orsak kan vara färre vårdplatser, vilket resulterar i att inskrivna patienter är sjukare och har
en mer komplex situation.
Arbete med ökad vård i hemmet (Nära vård) pågår, ex Mobila närvårdsteamet,
självmonitorering vid kroniska sjukdomar. Dessutom pågår samverkan med kommunerna i
samband med lagen om samverkan vid utskrivning från Hälso- och sjukvården (LOSUS).
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning av aktivt mål Patient – minska återinskrivningar
godkänns.
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