Fyll i blanketten, skriv ut och skriv under. Skicka därefter blanketten till Manuela Schmidt, Forskningsplattformen för Hälsa i
samverkan, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad. Vid frågor, vänligen kontakta Manuela.Schmidt@hkr.se, tel. 044-20 3212.

FÖRSLAG TILL STUDENTPROJEKT
Datum:

2018/08/24

1. Prel. projektnamn: Säkrare utskrivning från sjukhus för äldre personer
2. Lämplig uppsatsnivå :

avancerad nivå (magister- eller masteruppsats)

3. Verksamhet och kontaktperson:
Annika Kragh Ekstam, Hässleholms sjukhusorganisation, Kryh, Annika.KraghEkstam@skane.se

4. Syfte med projektet:
Mål för förbättringsarbetet:
Det finns ett behov för att tidigt identifiera äldre individer som riskerar att drabbas av funktionssvikt i hemmet efter utskrivning
från sjukhus för att förbättra förutsättningarna för säkra och effektiva utskrivningsrutiner.

5. Kortfattat projektbeskrivning:
Prioriterat område av patientråd Äldre: I alltför stor omfattning fungerar det dåligt för äldre personer som efter akut vård på
sjukhus skrivs ut tillbaka till det egna hemmet. Brukare beskriver svårigheter att nå vårdgivare och att bollas mellan slutenvård och
primärvård utan att någon tydlig ansvarsfördelning finns. I en genomgång i KRYH av andelen återinskrivna patienter inom 30
dagar ses skillnader mellan sjukhusen men i snitt 16-17 % återkommer och blir inlagda på nytt. På ett mindre sjukhus som
Hässleholms sjukhusorganisation så återinskrivs 14.4 % inom 30 dagar och 7.9 % inom 10 dagar. Bakomliggande orsaker till
återinskrivningar finns identifierade i flertalet nationella och internationella studier vilket medfört att mätinstrument för att
identifiera riskindivider finns framtagna baserade på dessa. ISAR, HARP, COMPRI med flera.
Metoder:
a. Litteraturgenomgång för att ta fram vilket mätinstrument som är bäst anpassat för våra verksamheter.
b. Genomföra tester av mätinstrumentet på fyra olika enheter och sjukhus
c. Ta fram en ”verktygslåda” för åtgärder som är lämpade för att förbättra utskrivningsförhållanden för riskindivider
Resultat mätningar
- Andel personer som riskbedöms
- Andel personer som för förebyggande åtgärder vidtagna

6. Övrigt:
forts.
- Andel personer som blir återinskrivna inom 30 och 10 dagar
- Karakteristika för personer som riskbedöms som högrisk individer
I nästa steg testa i större skala att använda mätinstrument för att identifiera högrisk individer på akut mottagningar,
vårdavdelningar och på vårdcentraler. Detta för att bl a initiera behov av SIP.

Underskrift Annika Kragh Ekstam

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad

Anvisningar
1. Vänligen fyll i preliminärt projektnamn.
2. Välj mellan grundnivå (kandidatuppsats), avancerad nivå (magister-, masteruppsats), både grund- och avancerad nivå eller
vet ej.
Uppsatser på grundnivå skrivs normalt i grupper av 2-3 studenter medan uppsatser på avancerad nivå vanligen skrivs av en
student. Beroende på studietakt och program varierar tidsramarna. En kandidatuppsats på 15 hp på halvfart brukar ta ett
halvt år. Tänk på att lämna projektidéer i god tid så att studenterna har möjlighet redan vid kursstart, eller helst innan, att
välja ett av projekten från Idédatabanken.
3. Utse en kontaktperson som studenten/studenterna kan kontakta. Ange dess/deras kontaktuppgifter.
OBS! För att få extra tilldelning av handledningstid förutsätts att samarbetet sker med ett av Forskningsplattformens
finansiärer (antingen en av kommunerna i nordöstra Skåne och/eller Region Skåne).
4. Beskriv projektets syfte eller mål och om möjligt frågeställningar.
5. Vad ska utvärderas och på vilket sätt planeras detta att ske?

