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Bakgrund
• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde
i kraft den 1 januari 2018
• Ersätter tidigare betalansvarslag
• Syftet med den nya lagen:
- god vård och en socialtjänst av god kvalitet efter utskrivning
- ska särskilt främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att en patient är utskrivningsklar
• Utifrån lagen har vi tagit fram ett förslag på överenskommelse i Västra
Götaland

Tre uppdrag på länsnivå
• Strategiska beredningsgruppen- uppdrag överenskommelse och
riktlinje (snart klart)
• Implementeringsgruppen – uppdrag
kommunikations/implementeringsplan och länsgemensamma
aktiviteter
• SAMSA, styrgrupp och förvaltning –Uppdrag anpassa rutin och ITtjänst till ny överenskommelse och riktlinje. Ansvarar för utbildning i
rutin och IT-tjänsten SAMSA

Överenskommelse januari till 24 september
2018
• I Västra Götaland har vi en kortare överenskommelse som gäller till
och med 2018-09-24
• Det behövdes mer tid för att hitta
- en bra långsiktig ekonomisk modell för att reglera betalansvaret
- tid för dialog och utbildning
- tid till utveckling av SAMSA

• Överenskommelsen innebär att 2017- års regler, rutin och belopp
gäller till 2018-09-24

VGs överenskommelse
Bygger på hälso- och sjukvårdsavtalet och den gemensamma
värdegrunden:
• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande är alltid
utgångspunkt för hälso- och sjukvården
• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott bemötande
• Varje medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och kompetens
samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en
välfungerande helhet

Nya in- och utskrivningsprocessen
• Planering inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning
• Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen, utser
fast vårdkontakt och ansvarar för samordnad individuell plan (SIP) när
det behövs
• Kraven på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och
öppenvård förtydligas
• Kommunerna ska ta hem brukare/patienter säkert och så snart som
möjligt

Läget i processen nu
• Arbete med ekonomisk modell för tiden efter september pågår
• I anslutning till detta uppdaterar vi också riktlinjen. Inga stora
förändringar, bara förtydliganden
• Vara klart i mars

Psykiatri
• Riktlinjen gäller även för psykiatrin, det som skiljer är
betalningsansvaret
• Målsättningen i nya lagstiftningen är att det ska vara samma
fristdagar för somatikens och psykiatrins patienter.
Beredningsgruppen är överens om att det ska gälla även i Västra
Götaland och att det inte behövs en egen process
• Nu pågår dialog för att komma överens om hur snabbt det går att
trappa ner från 30 vardagar
• 2017-års regler gäller fram till 24/9 även för psykiatrin

