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LGS uppdrag
Hösten 2019 skickade Vårdanalys ut en enkät om samverkan vid utskrivning från slutenvård
utifrån nya lagen (2017:612). I slutrapporten lyfts att samverkan har förbättrats men att det
finns utvecklingsområden kopplat till utskrivningsprocessen.
https://www.vardanalys.se/rapporter/laga-efter-lage/
På uppdrag av Ledningsrådet SHVO pågår länsgemensamt arbete att ta fram förslag till
översyn och revidering av överenskommelse och riktlinje/rutin in- och utskrivning från
slutenvård. Översynen är kopplat till revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet.
LSG gav i juni uppdrag till processledargruppen att läsa in sig på Vårdanalys rapport 2020:4,
Laga efter läge - uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården,
sammanfatta och återkomma med synpunkter på utvecklingsområde från delregionalt
perspektiv. Återrapporteras till LGS 2020-11-18
Sammanfattning
Underlaget består av rapporterade brister i samverkan, resultat från dialogmöten med
processledare, utvecklingsledare och utvecklingsgrupp SAMSA samt arrangerat webbinarium
/workshop tillsammans med GR, SKR, SIMBA och SAMLA, God samverkan i komplexa
situationer, 2020-10-20.
Det är en utmaning att nå ut med och få verksamheterna att arbeta enligt fastställda
gemensamma riktlinjer och rutiner. Det behövs en bättre följsamhet till processen för en
effektiv planering, framförallt när det gäller information och kommunikation.
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har på uppdrag från regeringen följt upp regioners
och kommuners utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen samt effekt av lagstiftningen
för patienterna och huvudmännen. Mycket av det som kommit fram i intervjuer och enkäter i
rapporten (2020:4) är ständigt på agendan i de olika samverkansgrupperingarna både
regionalt och delregionalt.
På länsgemensam nivå har strukturen för ledning och beredningsarbetet förändrats och ett
ledningsråd för samordnad hälsa, vård och omsorg (f.d. styrgrupp SAMSA) har formerats med
breddat uppdrag. För att harmoniera med det länsgemensamma arbetet behövs en översyn av
lednings- och beredningsarbetet för samordnad hälsa, vård och omsorg på delregional nivå.
Tillämpning och tolkning av lagens intentioner är ett av många diskussionsämnen. Tack vare
en väl uppbyggd samverkansstruktur kan sådana frågor tas upp i ett tidigt skede innan de
eskalerar och dras i långbänk. Att lagen har lett till en minskning av vårdtiden för
utskrivningsklara patienter inom den somatiska vården är ytterligare ett resultat av en god
samverkan. När det gäller vårdtiden inom den psykiatriska vården finns en osäkerhet i
datamaterialet på nationell nivå. Såväl nationellt som delregionalt ses en trend mot minskade
vårdtider.
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De länsgemensamma indikatorer som tagits fram i samverkan är en del i att utveckla
uppföljning och analys av effekterna av lagen för patienter, brukare och vårdgivare
Ledtiden utskrivningsklar till utskrivning är ett intressant mått att följa i
utskrivningsprocessen. Ärende med negativ ledtid är så pass många att detta beräkningssätt
delvis gett en felaktig bild som mått på hur länge patienter blir kvar i slutenvården efter
utskrivningsklar. Beräkningen av medelvärdet för ledtiden Utskrivningsklar – Utskrivning i
SAMSA Utdata är förändrad fr.om. 2020-11-09
Vårdanalys rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete riktat mot grupper med särskilda
behov av samordning, exempelvis patienter med missbruk och beroende, patienter inom
psykiatri och rättspsykiatri.
Delregionalt har brister i samverkan mellan IFO-verksamheter, Vuxen inklusive Unga Vuxna enheter och sjukvården rapporterats och analyserats av arbetsgrupp PSYKSAM. Det finns
bland annat oklarheter vilka informationskanaler som skall användas. IT-stödet SAMSA
används inte fullt ut för patienter <65 år inom IFO och psykiatri.
Psykiskt störda lagöverträdare (PSL) är en grupp som utifrån sin problematik ofta har behov
av kontakt med flera myndigheter och aktörer. Även här finns rapporterade brister i
samverkan. Förslag till delregional riktlinje om samverkan för förstärkt och samordnad vård
och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet är under framtagande.
Planering och informationsöverföring påverkas negativt när förberedelser och dokumentation
inte är klar. Ny version av IT-stödet SAMSA kommer finnas tillgänglig fr o m 2020-12-16 med
bl. a. nytt utseende av meddelanden Vårdbegäran, Förberedd Vårdbegäran, Planering, som skall
underlätta förståelse för vad som skall skrivas.
En ändring av synen på planeringsprocessen till en del av SIP arbetet skulle kunna öka
samverkan så att alla parter blir delaktiga utifrån lagens intentioner med den enskildes
delaktighet i processen samt att det bör öka andelen SIP. Det skulle även innebära att fast
vårdkontakts roll som dirigent i processen blir tydligare.

Brister i samverkan
Överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden
kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän.
Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan
inte efterföljs.
Delregionalt arbete
Analysgrupp med uppdrag från LGS beredningsgrupp. LGS processledare är sammankallande
för gruppen som bemannas med temagruppernas processledare. Brister i samverkan
rapporteras fortlöpande till LGS Beredningsgrupp.
PSYKSAM är en arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri. Processledare för Temagrupp
Psykiatri stödjer PSYKSAM:s arbete. Gruppen består av medlemmar från Psykiatri Affektiva,
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Beroende, Psykiatri Psykos samt Rättspsykiatri, Primärvård, Frivård samt socialtjänsterna i
Partille, Härryda, Öckerö, Mölndals stad och Göteborgs stad, samt brukarrepresentant.
Västbus reviderade riktlinjer följs upp via lokala Västbusgrupper och rapporteras via NOSAM

Resultat rapporterade brister i samverkan Q 3
Under perioden 2020-06-01 till 2020-09-30 har fem stadsdelar i Göteborgs stad, två
vårdcentraler från Närhälsan, Brämaregården och Bjurslätt, Partille kommun samt
SU/Sahlgrenska sjukhuset rapporterat identifierade brister i samverkan utifrån
överenskommelsen om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Process
LGS processledare har sammanställt inrapporterade brister för tredje kvartalet.
Processledargruppen har tillsammans med utvecklingsgrupp SAMSA bearbetat materialet

Brister i samverkan rör nedan områden
Följsamhet av riktlinje och rutin för samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård: Information och kommunikation.
o Närhälsan vårdcentraler Brämaregården och Bjurslätt har rapporterat 8
avvikelser där det saknats slutanteckning från läkare tillgänglig i samband med
patientens utskrivning från slutenvården. 3 avvikelser gällande bristande
information om läkemedel. 3 avvikelser där planerat datum för UK ändrats
o Västra Hisingen: 1 avvikelse där nödvändigt hjälpmedel saknats vid hemgång. 1
avvikelse gäller avsaknad av planering vid förändrat vårdbehov och 1
avvikelser gäller fördröjd läkemedelsordination. Vid ett tillfälle rapporteras att
patient skrivs ut med PVK kvar i armen.
o Norra Hisingen : 3 avvikelser rapporterade där info/kommunikation brustit vid
utskrivning från slutenvård; stygn kvar vid hemgång, förändrat vårdbehov
upptäckt i samband med hemgång, patienten ej färdigbehandlad. 1 avvikelse
där planering för läkemedel och recept saknas vid utskrivning till korttid.
o Östra Göteborg: 10 avvikelser där UK datum ändrats, 4 avvikelser rör bristande
information/kommunikation; 0-HRL ej dokumenterat, resultat av
smittspårning saknas, vårdcentral missar att göra uppföljning efter utskrivning.
o Lundby: 2 avvikelser om bristande information i SAMSA (boendestöd). 1
avvikelse där primärvårdens rehab inte deltagit vid planeringsmöte
o Örgryte /Härlanda: 1 avvikelse där UK datum före planeringsmöte. 1 avvikelse
rör bristande info/kommunikation läkemedel
o Partille kommun: 4 avvikelser; 1 avvikelse SAMSA används inte vid utskrivning,
2 avvikelser rör läkemedel och 1 avvikelse där händelsen föranlett en Lex
Sarah-anmälan. Patient med förändrat vårdbehov utskriven från sjukhuset.
Kommunen efterfrågat vårdplanering som uteblev.
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SU/Sahlgrenska: 5 avvikelser vårdbegäran saknas. 4 avvikelser där patienten är
UK men får stanna kvar på sjukhuset till efter helg, innan start av insatser. 5
avvikelser rör info/kommunikation för målgrupp < 65 år. Enbart administrativt
meddelande i ö saknas dokumentation i SAMSA. Beslut om insatser efter
utskrivning saknas liksom info i planeringsmeddelandet.

Utmaningar – utvecklingsområde på delregional nivå
- att nå ut med riktlinjer och få verksamheterna att arbeta enligt dem.
Det behövs en bättre följsamhet till processen för en effektiv planering
• Preliminärt utskrivningsdatum, UK ändras, försvårar planeringen för i synnerhet
kommunerna
• ”Utskrivningsklar” – olika tolkningar, spännvidd från ”medicinskt färdigbehandlad” till
”hemgångsklar”
• Planering och informationsöverföring påverkas negativt när förberedelser och
dokumentation inte är klar. (Slutanteckning, Vårdbegäran, Meddelande till VoO saknas)
• Säkerställa att alla patienter får sina ordinerade läkemedel utan avbrott (ordinationer,
recept, läkemedelsövertag)
• Ett gemensamt informationssystem: Info/kommunikation <65 år. IFO använder inte IT
stödet SAMSA
• Rehab bör involveras mer i in – och utskrivningsprocessen
• Primärvården/vårdcentralernas ansvar och roll i planeringsprocessen.
• Förståelse för varandra – skillnader i både förutsättningar och uppdrag som påverkar
samverkan. Prioritering styr i Hälso-och sjukvården, rättigheter styr i socialtjänsten
(Kompetens och kunskap om samverkan och varandras verksamhetsområde )
• Stärka patient- och brukarinflytandet på system- /verksamhets-/individnivå. Följa upp
patientperspektivet.

Vårdanalys rapport, 2020:4 Laga efter läge - uppföljning av lagen om
samverkan vid utskrivning från slutenvård
Vård- och omsorgsanalys har haft regeringens uppdrag att följa upp lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:642). De har följt upp regioners och
kommuners utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen samt effekt av lagstiftningen för
patienterna och huvudmännen.
Slutsatser:
• Lagen har lett till en minskning av vårdtiden för utskrivningsklara patienter inom den
somatiska vården.
• För psykiatrin ses en trend mot kortare vårdtider för utskrivningsklara patienter men
resultatet är osäkert på grund av ett stort bortfall i inrapporteringen av data
• Begränsad kunskap om vilka effekter lagen har haft för patienter och brukare
• Lagen har skapat ett förändringstryck i kommuner och regioner genom det nationella
regionala och lokala utvecklingsarbetet.
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Lagen uppfattas ha goda intentioner men tillämpningen innebär utmaningar.
Lagen har bidragit till förbättrad samverkan, men vi vet inte om det lett till
förbättringar ur ett patient- och brukarperspektiv.
Lagen har lett till att planering utanför sjukhuset har ökat och den sker i större
utsträckning genom digital teknik.
Lagen uppfattas ha lett till en ökad administration och arbetsbelastning i kommunerna
och primärvården.
Lagen uppfattas ha lett till ökade kostnader i kommuner och i primärvård, men det är
svårt att dra slutsatser om utvecklingen.
Lagen har marginella effekter för patienter inom rättspsykiatrin.
Lagen behöver ses som en del av en förändring mot en mer nära vård.

Rekommendationer:
• Huvudmännen behöver säkerställa att utvecklingsarbetet fortsätter.
• Huvudmännen behöver inrikta det fortsatta utvecklingsarbetet mot patientens och
brukarens erfarenheter och behov.
• Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av effekterna av lagen
för patienter och brukare.
• Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av vårdtider i hela
processen.
• Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av den vård och omsorg
som ges i och primärvården och kommunerna.

Sammanfattning från dialoger och webbinarium
Mycket av det som kommit fram i intervjuer och enkäter i Vårdanalys rapport är ständigt på
agendan i de olika samverkansgrupperingarna både regionalt och delregionalt.
Ledningsråd (LR) samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO) säkerställer fortsatt förvaltning
och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan VGK och VGR om samverkan vid inoch utskrivning från slutenvård samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA. GITS Operativ
förvaltning ansvarar för genomförandet av förvaltningsplanen med stöd av Regional
beredningsgrupp SHVO med tillhörande arbetsgrupper för beredning och operativt arbete.
LR SHVO har ny struktur och breddat uppdrag. Regional Beredningsgrupp SHVO formerar
arbetet. På delregional nivå behövs en översyn av struktur och uppdrag för att harmoniera
med arbetet på länsgemensam nivå.
Utvärdering inför revidering av överenskommelse och riktlinje har påbörjats på länsgemensam
nivå och kommer samordnas med revidering av HoS-avtalet. Arbetet sker i nära samverkan
med framtagande av Färdplan Nära vård. Resultat från följeforskning av implementeringen ger
ett bra underlag. Med hjälp av den fasta vårdkontakten och IT-stödet Webbkollen utvärderas
den enskildes delaktighet i processen.
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Tillämpning och tolkning av lagens intentioner är ett av många diskussionsämnen. Tack vare
en väl uppbyggd samverkansstruktur kan sådana frågor tas upp i ett tidigt skede innan de
eskalerar och dras i långbänk.
Att lagen har lett till en minskning av vårdtiden för utskrivningsklara patienter inom den
somatiska vården är ytterligare ett resultat av en god samverkan. När det gäller vårdtiden
inom den psykiatriska vården finns en osäkerhet i datamaterialet på nationell nivå men såväl
nationellt som länsgemensamt och delregionalt ses en trend mot minskade vårdtider.
Psykiatrin har inte kommit lika långt i utvecklingsarbetet p.g.a. övergångsbestämmelser. Lagen
har marginella effekter för patienter inom rättspsykiatrin.
De länsgemensamma indikatorer som tagits fram i samverkan är en del i att utveckla
uppföljning och analys av effekterna av lagen för patienter, brukare och vårdgivare. Länk till
sammanställd statistik indikatorer för processuppföljning
Ledtiden utskrivningsklar till utskrivning är ett intressant mått att följa i
utskrivningsprocessen. Ärende med negativ ledtid är så pass många att detta beräkningssätt
delvis gett en felaktig bild som mått på hur länge patienter blir kvar i slutenvården efter
utskrivningsklar. Beräkningen av medelvärdet för ledtiden Utskrivningsklar – Utskrivning i
SAMSA Utdata är förändrad fr.om. 2020-11-09. Det nya sättet att räkna görs retroaktivt.
Vårdanalys rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete riktat mot grupper med särskilda behov
av samordning, exempelvis patienter med missbruk och beroende, patienter inom psykiatrin
och rättspsykiatri. Delregionalt har brister i samverkan mellan IFO-verksamheter, Vuxen
inklusive Unga Vuxna -enheter och sjukvården rapporterats och analyserats av arbetsgrupp
PSYKSAM. Det finns bland annat oklarheter vilka informationskanaler som skall användas. ITstödet SAMSA används inte fullt ut för patienter <65 år inom IFO. Detta gäller även AKM
Psykiatri. Bilaga 1.
Patienter inom beroende /samsjuklighet är en utsatt målgrupp, särskilt de som är aktuella för
LVM, tvångslagstiftning, som är helt beroende av att båda huvudmän samverkar (eftersom
tvångslagen beslutas genom socialtjänst, men grundar sig på läkarintyg). Delregionalt har
temagrupp psykiatri tagit fram: Länk tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM
inom Göteborgsområdet Anvisningarna täcker de områden där verksamheterna i
Göteborgsområdet har sett ett behov av att stärka och utveckla samarbete och samsyn.
Psykiskt störda lagöverträdare (PSL) är en grupp som utifrån sin problematik ofta har behov
av kontakt med flera myndigheter och aktörer. Även här finns rapporterade brister i
samverkan. Inom Temagrupp Psykiatri pågår arbete med förslag till delregional riktlinje om
samverkan för förstärkt och samordnad vård och stöd för personer med psykisk sjukdom och
kriminalitet.
Planering och informationsöverföring påverkas negativt när förberedelser och
dokumentationen inte är klar. Det uppstår problem om inte meddelanden Vårdbegäran och
Meddelande till Vård och omsorg (MVO) skickas till/från AKM, problembilden överensstämmer
med efterfrågade synpunkter från övriga vårdsamverkansarenor inom VG. För ökad följsamhet
till processen lyfts funktionen Omsorgskoordinatorer på AKM som en framgångsfaktor.
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Periodvis stor omsättning av personal på AKM och utbildning med fokus på rutin /IT-stöd
efterfrågas. Ny version av IT-stödet SAMSA kommer finnas tillgänglig fr o m 2020-12-16 med
bl. a. nytt utseende av meddelanden Vårdbegäran, Förberedd Vårdbegäran, Planering, som skall
underlätta förståelse för vad som skall skrivas.
Från delregional nivå har UG SAMSA lyft förslag att se planeringsprocessen och det som
regionalt kallas planeringsmöte som en del av uppstarten av SIP arbetet med enskild. Att
arbeta för att det är en process och inte som idag att ett planeringsmöte är en punktinsats och
SIP en annan punktinsats. Att under planeringsprocessen arbeta tillsammans med ett
kortsiktigt perspektiv för att möjliggöra hemgång med samordnade insatser i samband med att
enskild blir utskrivningsklar, och vid en efterföljande uppföljning arbeta mer med det
långsiktiga perspektivet. En ändring av synen på planeringsprocessen till en del av SIP arbetet
skulle kunna öka samverkan så att alla parter blir delaktiga utifrån lagens intentioner med den
enskildes delaktighet i processen samt att det bör öka andelen SIP. Det skulle även innebära att
fast vårdkontakts roll som dirigent i processen blir tydligare.
Ledningsrådet har fattat beslut om rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval
Rehab efter utskrivning från slutenvård vid Covid – 19, då inga behov av kommunala insatser
föreligger. Informationsöverföring ska ske i SAMSA, utbildning för rehab personal pågår.
Delregionala UG SAMSA, som består av representanter från SU, PV och de fem kommunerna i
Göteborgsområdet, förstärkt med representanter från psykiatri, har en stor del i att lagens
intentioner införts på ett klokt och smidigt sätt i vårt område.
UG SAMSA har varit delaktiga i att ta fram riktlinjer och rutiner i regionala arbetsgrupper.

2020-11-11
Sammanställt av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare LGS

Björn Gunnarsson
Processledare TGÄ, sammankallande UG SAMSA
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