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Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Överenskommelse och riktlinje hos huvudmännen för beslut
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
gäller från 1 januari 2018. Beslutsprocessen kring överenskommelse och
riktlinjen än nu påbörjad eftersom SRO, det politiska samrådsorganet, ställde sig
bakom förlaget 27 oktober.
Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för
personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och eller
öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför
utskrivning påbörjas redan vid inskrivning. Öppenvårdens fasta vårdkontakt har
tidigt en central roll i planeringen, kraven på slutenvårdens information till
kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas, och kommunen behöver ta
hem den enskilde när hen är utskrivningsklar och nödvändig information finns.
Det är stort fokus på samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde
ska kunna skrivas in- och ut i sluten hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt
sätt.
I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och
rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24.
Överenskommelse och riktlinje föreslås också gälla till och med 2018-09-24.
Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår. Förslag på
överenskommelse och betalansvarsmodell för perioden 2018-09-25 till och med
2020-12-31 kommer att beslutas under våren 2018.
Förslag till överenskommelse och riktlinjen finns tillgängliga på vårdgivarwebben.
Även om beslutsprocessen pågår är det dessa dokument det lokala och
delregionala utvecklingsarbetet ska utgå ifrån.
Många lyfter att det behövs beskrivningar kring hur olika processer kan se ut. En
person som bara behöver insatser enligt SoL- hur ser en sådan process ut? Ett
barn som behöver insatser från både skola och öppenvård, hur ska det gå till?
Tillsammans med både strategiska beredningsgruppen och den
implementeringsgrupp som just börjat jobba kommer processledarna ta fram
den typen av beskrivningar som förhoppningsvis är till nytta i det delregionala
och lokala arbetet.
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Kontaktuppgifter till processledarna:
Maria Grip
Mobil: 070 - 082 43 63
E-post: maria.k.grip@vgregion.se

Linda Macke
Mobil: 072-968 07 96
E-post: linda.macke@grkom.se

