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Trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Nu riggar vi för ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Regeringen har föreslagit att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att
patienter som inte längre har behov av slutenvård, och som ska skrivas ut till
öppenvården, så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.
De patienter som omfattas av den nya lagen har stora behov av trygghet, kontinuitet och
samordning. För personer som skrivs ut från psykiatrisk och rättspsykiatrisk slutenvård till
öppenvård beräknas den nya lagen träda i kraft 2019-01-01.

Sammanfattningsvis handlar lagförslaget om







Att stärka patientens delaktighet och självbestämmande
Ökad samverkan och högre krav på information och informationsöverföring mellan
kommuner och landsting
Ny planeringsprocess där de enheter som är involverade i patientens fortsatta
omsorg och vård snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser
utifrån patientens behov
Kommunernas betalningsansvar villkoras
Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och
förväntas ingå överenskommelse med varandra om tidpunkt för kommunernas
betalningsansvar och vilka belopp som ska betalas

Gemensamt ansvar
Regeringen vill att kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för människor som ska
skrivas ut från sluten vården som har behov av samordnade insatser från hälso-och
sjukvården och socialtjänsten, till den grad att en betalningsansvarslag inte längre behövs.
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Nyheter i lagförslaget
Det finns några viktiga nyheter i lagförslaget jämfört med nuvarande betalningsansvarslag:






Så snart slutenvården har lämnat en underrättelse om inskrivning ska berörda
enheter påbörja sin planering om fortsatta insatser och upprätta en samordnad
individuell vårdplanering (SIP) tillsammans med patienten.
Samordningsansvaret för den individuella planen vid utskrivning flyttas från sjukhuset
till öppenvården eller primärvården som därmed får en större roll och ökat ansvar
som medaktörer i den samverkan som sker vid utskrivningen.
Tiden blir kortare för kommun och öppen vård som ska ta emot den enskilde efter
utskrivning från sjukhuset. Det ställer ökade krav på en väl fungerande samverkan.

Lagförslaget kan medföra en påverkan om bemanning inom berörda verksamheter. Att
utveckla arbetssätt, samverka med andra organisationer och uppgiftsväxling kan vara ett
sätt att möta de nya kraven. Ansvaret för att utveckla samverkan och arbetssätt finns hos
alla berörda organisationer.

Beslut före sommaren
Regeringen har lämnat en lagrådsremiss den 20 december och propositionen är planerad att
komma den 21 mars. Det finns förväntningarna på att den nya lagen beslutas av riksdagen
före sommaren 2017.

Strategisk beredningsgrupp förbereder införandet
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR) och Thomas
Jungbeck, direktör för Västsvenska kommunalförbundens samorganisation har tillsatt en
strategisk beredningsgrupp. Gruppens uppdrag är att förbereda införandet av den nya lagen.
Strategiska beredningsgruppens uppdrag

Ta tillvara arbeten
En viktig uppgift är att ta tillvara erfarenheter från arbeten som har gjorts tidigare om in- och
utskrivningar och mottagarprocesser. Detta arbete kompletteras med intervjuer och samtal
inom de områden där det har behövts en djupare förståelse.
Utbildningsmaterial om SIP

Högre krav på informationsöverföring
Ett återkommande hinder för ett bra planeringsflöde är brister i informationsflödet i
vårdövergångarna. Vi har identifierat nya informationskrav i förhållande till SAMSA och SIP.
Det pågår ett arbete för att granska vårt underlag.

Identifiera strukturella förbättringsbehov och föreslå åtgärder
Vi arbetar också med att beskriva strukturella förbättringsbehov. Ett sådant kan vara att
utveckla SAMSA i enlighet med nya lagkrav så att den stödjer planering av samordnade
insatser för barn och unga, psykiatri och rättspsykiatri. Att utveckla en digital SIP är också ett
krav som kommit in från flera håll. SKL har också tagit initiativ inom detta område. Vi
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försöker också att uppskatta och beräkna vilka konsekvenser lagförslaget får för exempelvis
primärvården.

Sprida goda exempel
Det pågår och har pågått en mängd intressanta arbeten med att utveckla samverkansformer
och arbetssätt på alla håll och kanter i vårt län. Detta vill vi fånga upp och göra känt för fler.
En enkät skickas ut vid skrivande stund och därefter ska vi hitta former för att sprida dessa
arbeten under hösten.

Dialog om nya planeringsprocessen och trygghet
Under första kvartalet i år kommer ett antal dialogmöten att genomföras för att få in tankar,
erfarenheter och idéer om vad en trygg och säker utskrivning innebär. Vår förhoppning är att
såväl medarbetare inom kommun och landsting som patienter deltar.

Utveckla och förbättra planeringsflödet
I framtiden ska vi titta gemensamt på underlag för att utveckla och förbättra
planeringsflödet. Ytterst ska patienten själv värdera upplevelsen av delaktighet i
planeringen, känsla av kontroll över sin vård, känna till vem som är dennes fasta vårdkontakt
med mera. Vi samverkar med SKL kring frågan om att utveckla ett verktyg för detta.
Det finns problem med att få tillförlitlig statistik. Idag kräver det mycket handpåläggning och
siffrorna är inte helt tillförlitliga. Det är viktigt att rensa bort felaktigheter och graverande
data som påverkar resultatet av helheten. För att råda bot på detta har vi inlett ett arbete
om att utveckla en gemensam databas för uppföljning. Ingen patientdata ska finnas där. Vi
ska också komma överens om vilka kvalitetsindikatorer vi ska ha för att mäta effektiviteten
av hela flödet. Mer information om detta kommer i februari. Databasen beräknas vara klar i
slutet av detta år.
SKL arbetar med att utveckla kvalitetsportalen för öppna jämförelser och självklart bidrar vi
med våra förslag till deras arbete.

Förslag till överenskommelse i början av april
Strategiska beredningsgruppen arbetar för närvarande med ett förslag till överenskommelse
och gemensamma riktlinjer för personer som skrivs ut från somatisk slutenvård. Förslaget
förväntas vara klart i början av april 2017. Innan vi överlämnar förslaget till våra
uppdragsgivare kommer vi att genomföra en risk- och konsekvensanalys som riktar sig till
ledningsgrupper och olika typer av berednings- och/eller styrgrupper inom samtliga
vårdsamverkansgrupperna.
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Tidsplan för arbetet
Så här ser tidplanen för höstens arbete ut.

Vill du veta mer?
Mer information om Trygg och säker utskrivning från slutenvården hittar du på
www.vgregion.se/tryggutskrivning. Du är också välkommen att kontakta Ida Wernered som
är sammankallande i strategiska beredningsgruppen eller någon annan i strategiska
beredningsgruppen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

