
Exempel: Inskrivningar, Eksjö kommun, januari.
Av 59 vårdtillfällen har 49 inskrivningsmeddelanden skickats inom 24 h. 
18 kallelser till samordnad vårdplanering (SVPL) har skickats varav 14 av dessa skickades på personer som skrevs in i Link inom 24h.
Då andel inskrivningsmeddelande inom 24 timmar blir 49/59=83,1%. 
Andel kallade där inskrivningsmeddelande skickats inom 24 timmar blir 14/18=77,8%



Exempel: Hemgång, Eksjö kommun, januari
Av 61 vårdtillfällen har 45 bedömts som utskrivningsklara varav 34 har skrivs ut inom 24 h vilket motsvarar 75,6%. Dvs. 75,6 % som under januari månad, 
tillhörande Eksjö kommun har skrivits ut inom 24 h efter att ha bedömts som utskrivningsklar.



Exempel: SIP, Eksjö kommun, januari
Av 61 vårdtillfällen har 12 SIP 
upprättats varav 8 (vilket är 66,7%) av 
dessa har gjorts i hemmet. 0 SIP 
upprättades inom 72h.



Exempel: Utskrivningsklar, Eksjö kommun, 
januari
Av 61 vårdtillfällen har 45 personer bedömts 
som utskrivningsklara. 12 av dessa personer har 
stannat mer än 1 dygn som utskrivningsklar på 
sjukhuset. Tillsammans har dessa 12 personer 
vistats på sjukhuset i 40 dagar som 
utskrivningsklara.
Medelvårdtid som utskrivningsklara räknas så 
här: 40/12=3,3 dagar per vårdtillfälle.

Som indikator används den medelvårdtid som utskrivningsklara patienter 
varit utskrivningsklara. Mätningen görs på alla vårdtillfällen som avslutats 
under aktuell månad och där patienten varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. 
Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där 
patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant 
åldersurval.

Täljare: Antal utskrivningsklara dagar (1 dag eller mer)
Nämnare: Antal alla vårdtillfällen som avslutats under aktuell månad och där 

patienten varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. 



Exempel: Kallade hemgång, Eksjö kommun, januari
Av 45 vårdtillfällen har kallelse till samordnad vårdplanering (SVPL) skickats på 16 personer varav 12 av dessa skrevs ut inom 24 h, det 
vill säga att andel kallade med hemgång inom 24 timmar är 75% (12/16)


