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Trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Patienten är en part i planeringen för en samordnad individuell plan
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.
Lagförslaget riktar sig till personer som bedömts ha behov av samordnade insatser efter
utskrivning från somatisk sluten vård. De patienter som omfattas av den nya lagen har
stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning.
Sammanfattningsvis innebär det nya lagförslaget att
•
•
•
•

patientens medbestämmande stärks och är en del i planeringen tillsammans med
berörda enheter
en ny planeringsprocess medökade krav på information
skyldighet att upprätta en samordnad individuell plan
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.

Fasta vårdkontaktens roll vid samordnad individuell planering (SIP)
En nyckelroll i sammanhanget har den fasta vårdkontakten. Enligt lagförslaget är det den
landstingsfinansierade öppna vården som får ansvaret för att samordna och planera
insatserna efter utskrivning. Den fasta vårdkontakten ansvarar för att patientens behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. Detta dokumenteras i slutändan i
en samordnad individuell plan (SIP).
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En mer aktiv roll för primärvården
Förutom den öppna vården på sjukhus får primärvården en
större och mer aktiv roll än idag.
-

Det är klart att det blir mer tidskrävande och vi måste
utveckla arbetssätt och former för att uppfylla de
kommande lagkraven säger Åsa Lind,
primärvårdsområdeschef vid Närhälsan. Trots att
lagen om SIP har funnits sedan 2010 har följsamheten
mot lagen varit låg och på så sätt börjar vi så gott som
från noll, berättar Åsa.

-

Det är skillnad att samordna och planera en SIP
jämfört med det nuvarande arbetssättet. På sikt ska
alla som har behov av en SIP få det. Planen ska uppdateras vid behov i stället för som
idag att vi gör en samordnad vård- och omsorgsplanering för varje vårdtillfälle. I
dagsläget känner vi inte till hur många individer det handlar om. Vi håller på att ta
reda på mer om detta i vårt arbete i den strategiska beredningsgruppen för att
försöka förstå vidden av detta utvidgade uppdrag.
Material om samordnad individuell plan hittar du här:
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/sip.4.3e6
904914b309136e3caffc.html

Fasta vårdkontakten är en trygghet för patienten
Åsa Lind har ägnat en stor del av sin yrkesverksamma tid med att utveckla vården för att
möta äldre personers behov av omsorg och vård.
-

Det handlar om personer med flera diagnoser och komplexa behov och som har stora
behov av en SIP. Patientens medbestämmande stärks ytterligare och blir en part hela
vägen, vilket är en välkommen skillnad, säger Åsa.

-

Uppdraget är viktigt, särskilt nu när vi går mot en utveckling av den nära vården och
vården i patientens hem. Utveckling av den mobila närvården är en annan viktig
pusselbit. Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och visst finns det
utmaningar men med kraft av ett gemensamt samarbete ska vi även lösa detta,
menar Åsa.

Vem kan vara fast vårdkontakt?
-

Så snart slutenvården skickat en underrättelse om inskrivning i slutenvård och
behandlade läkare bedömt att det finns behov av samordnade insatser från öppna
vården och socialtjänst ska vi utse en fast vårdkontakt, berättar Åsa. Samtliga
berörda enheter ska skyndsamt påbörja sina initiala planeringar och dokumentera
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detta i IT-stödet SAMSA. Ambitionen är att patienten ska känna till vem som är fast
vårdkontakt innan hen skrivs ut från sluten vården.
Den fasta vårdkontakten kan till exempel informera om vårdsituationen, förmedla kontakter
med andra personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av
vården och för socialtjänsten och om det behövs med andra samhällsaktörer, till exempel
försäkringskassan.
En fast vårdkontakt kan, men behöver inte, vara läkare. Det kan till exempel vara en
sjuksköterska, kurator, eller psykolog eller någon inom administrationen. Endast i fall där
livsuppehållande behandling pågår ska en läkare vara fast vårdkontakt. En vårdcentral kan
ha flera anställda med uppdraget att vara fast vårdkontakt.
Reglerna om rätten till fast vårdkontakt framgår av 6 kapitlet 2 § Patientlagen. Det utvidgade
uppdraget om fast vårdkontakt finns att läsa i propositionen, kapitel 5.6. Socialstyrelsen har
fått ett uppdrag från regeringen att utarbeta vägledningar avseende organisation och
arbetssätt när det gäller fast vårdkontakt. Uppdraget redovisas 31 oktober 2017.

Förväntas beslutas före sommaren
Propositionen kom den 21 februari och det finns förväntningarna på att den nya lagen
beslutas av riksdagen före sommaren.
Propositionen hittar du här: https://riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/proposition/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso--och_H403106
Arbetar med ett förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje
Strategiska beredningsgruppen arbetar för närvarande med att utforma ett förslag till
överenskommelse och en gemensam riktlinje i enlighet med de kommande lagkraven.
Riktningen är att förslagen ska lämnas till uppdragsgivarna Ann Söderström och Thomas
Jungbeck i början av april.
-

Det är en fördel att vi i Västra Götaland redan har en gemensam riktlinje för
samordnad individuell plan och rutin för samordnad vård och omsorgsplanen vid
användning av IT-stödet SAMSA, säger Ida Wernered. På så sätt kompletterar vi dem
med en gemensam riktlinje för en trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård.

Vill du veta mer?
Mer information om Trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 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.

