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Uppdragsbeskrivning för UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess i SAMLA för samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Inledning

Utifrån Lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft
1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om en
överenskommelse och riktlinje för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen och riktlinjen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov
av insatser efter utskrivning från slutenvården. Utskrivning ska ske så snart som möjligt efter det att
den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av
slutenvårdens resurser.

Målgrupp är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller
den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna riktlinje.
Syftet är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker med
den enskildes behov, inflytande och självbestämmande som utgångspunkt. Utifrån den
enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och
gott bemötande.
I Västra Götaland finns det en regional arbetsgrupp SAMSA som består av operativa
kontaktpersoner från vårdsamverkansorganisationerna. Deras uppdrag är att föra en dialog
mellan den regionala och delregionala arbetsgruppen vad gäller regional rutin och IT-tjänst.

Syfte

Syftet med utvecklingsgruppen är att hålla ihop arbetet i samverkan med övriga parter vid
in- och utskrivning från slutenvården för att skapa en effektiv informationsprocess och ett
rationellt nyttjande av gemensamma resurser. Genom att samverka skapas kontinuitet som
ökar vårdkvalitet, medicinsk säkerhet och trygghet för den enskilde.
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Uppdrag
•

•
•
•
•

Medverka till att arbetet med implementeringen av regionala överenskommelsen
och riktlinjen/rutinen vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård görs i
samverkan. Arbetet innebär information, kommunikation, implementering och
genomförande.
Upprätta och följa aktiviteter Handlingsplan 2019
Bereda analys av avvikelser och identifiera systemfel
Delta och/eller vara behjälplig vid olika dialog forum
Följa det regionala arbetet för att säkerställa implementering delregionalt

Sammansättning
•

Från lasarettet bör både somatik/psykiatri och öppenmottagningar vara
representerade

•

Från kommunerna bör det finnas representanter från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst

•

Från primärvården bör det finnas representant från både offentlig och privat
primärvård

•

Från Rehab bör representation finnas

•

Barnperspektivet bör vara representerat

Sammankallande
Processledaren i SAMLA tillsammans med ordförande är sammankallande av
utvecklingsgruppen och tar med sig frågor som behöver hanteras vidare till SAMLA
Samordningsgrupp och/eller frågor till regionala arbetsgruppen SAMSA.

