2017-03-13
Nyhetsbrev 3
Från Strategiska beredningsgruppen för Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Regeringen har föreslagit att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om
samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att
patienter som inte längre har behov av sluten vård, och som ska skrivas ut till
öppenvården, så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.
Lagförslaget omfattar personer som bedömts ha behov av samordnade insatser efter
utskrivning från sluten vård. De personer som omfattas av den nya lagen har stora behov
av trygghet, kontinuitet och samordning.

Samma planeringsflöde för alla! Inga undantag!
Personer som har behov av samordnade insatser har rätt att få en samordnad individuell
plan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Personens samtycke krävs. För att ta
fram planen krävs en process, en mängd planerings- och samordningsmoment. Ansvaret för
samordning och planering har den fasta vårdkontakten inom den landstingsfinansierade
öppna vården. Det ställer ökade krav på en väl fungerande samverkan. Lagförslaget omfattar
personer som skrivs ut från sluten somatisk, psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård. När det
gäller betalningsansvaret kvarstår nuvarande lag för personer som skrivs ut från sluten
psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård fram till 31 december 2018.

Samordnad individuell plan vid utskrivning från sluten vård
Sedan 2010 står det i socialtjänsten, SoL, och hälso-och sjukvårdslagen, HSL, att för personer
som behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst ska en individuell plan
upprättas. Lagförslaget om ”samverkan vid utskrivning från hälso-och sjukvård” grundar sig
på den nuvarande lagen och förslår en utökad process med något ökade informationskrav
och ett utökat ansvar för den fasta vårdkontakten. Det yttersta syftet är att genom gott
samarbete, säkrare överföring av information, kortare ledtider och ett gemensamt ansvar

möjliggöra en trygg och effektiv utskrivning till hemmet. En samordnad individuell plan kan
även upprättas av andra skäl än vid utskrivning och då gäller nuvarande lagstiftning.

En tidig planering möjliggör snabbare utskrivning från sluten vård
En samordnad individuell plan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård börjar när
behandlande läkare i sluten vård har bedömt att en person har behov av samordnade
insatser. Läkaren ska då lämna ett meddelande till berörda enheter om att personen skrivits
in i slutenvården. Öppenvården ska då skyndsamt utse en fast vårdkontakt som kontaktar
den aktuella vårdenheten. På samma gång ska andra berörda enheter påbörja sin planering.
Den samordnande individuella planen vid utskrivning ska ses som ett verktyg för
säkerställande av samordning av insatser utifrån den enskilda personens behov. Samtliga
berörda ska veta vem som gör vad, vem som svarar för vilka insatser och vem som ska
ansvara för uppföljningen av det planerade. På ”pappret” kan en samordnad individuell plan
vid utskrivning se statisk ut men den har en mängd olika variationer. En samordnad
individuell plan vid utskrivning kan göras på sjukhus eller i hemmet.

Strategiska beredningsgruppen har sammanställt informationskraven i den nya samordnade
individuella planeringen. Huvuddelen av kraven grundar sig på befintlig lagstiftning. Det är
bra om alla börjar sätta sig in i kraven och diskutera vad det innebär för var och ens sätt att
arbeta och samverka. Strategiska beredningsgruppen kommer att skicka ut material, filmer
med mera om lagförslagets krav.
-

Vi tror att utvecklingen av den nära vården, mobil närvård och att fler personer kommer
att erbjudas vård i hemmet i högre grad än idag, innebär att flertalet vill att en
samordnad individuell plan görs innan hemgång från sluten vård. Det är tryggt för
personer som skrivs ut att få reda på vad som ska hända, vem som gör vad och framför
allt vem man ska kontakta eller vad de närstående själva ska göra vid eventuell
försämring, berättar Ida Wernered, som är sammankallande för den strategiska
beredningsgruppen.

-

Vi arbetar för närvarande bland annat med ett förslag till överenskommelse och ett
utkast förväntas vara klart i början av april. I samband med att överenskommelsen görs

känd tas också fram ett förslag på en gemensam riktlinje för samverkan om samordnad
individuell plan vid utskrivning som förankras hos alla berörda för synpunkter. Beslut tas i
vanlig ordning av respektive kommunfullmäktige och regionfullmäktige, säger Ida
Wernered.
Läs mer på hemsidan Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

