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INFORMATIONSBREV GÄLLANDE IN- OCH UTSKRIVNINGSPROCESSEN
Till dig som är ansvarig och berörs av förändringar i arbetssättet gällande inoch utskrivning i samband med vård på sjukhus.
BAKGRUND
Lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Lag 2017:612)
trädde ikraft 1 januari 2018. I Västra Götaland har förändringen fått genomslag efter att
beslutad överenskommelse och tillhörande riktlinje började gälla den 25 september. Som
stöd till den nya processen finns också det uppdaterade IT-stödet SAMSA, som följts av en
omfattande utbildningsinsats.
NULÄGE I FYRBODALSOMRÅDET
De synpunkter som kommit in till Vårdsamverkan Fyrbodal har hanterats i den delregionala
arbetsgrupp som har till uppdrag att omhänderta gränssnittsfrågorna i implementeringen av
det nya arbetssättet.
Synpunkterna beskriver bl.a. ett pågående arbete för att hitta nya samarbetsformer i sina
närsjukvårdsområden mellan vårdcentraler och kommun. Samtidigt har det framkommit
synpunkter om sådant som behöver förbättras, t ex vem som ska göra vad i samband med
utskrivning från sjukhus samt vilken information som ska förmedlas och på vilket sätt.
Oklarhet uppstår ibland kring vissa begrepp, som inte används på ett gemensamt sätt.
Sammantaget har detta resulterat i att utskrivningsprocessen inte följer den riktlinje som
överenskommits.
MÅLSÄTTNING
Delregional arbetsgrupp har identifierat ett behov av en delregional tillämpning av den
regionala riktlinjen. Med anledning av detta har kansliet tillsammans med delregionala
arbetsgrupp tagit fram dokumentet. Dokumentet är menat att vara ett stöd för
verksamheterna med förtydligande där det identifierats att det finns otydligheter. Den
bifogade tillämpningen syftar till att konkretisera den gemensamma processen mellan
ingående parter.
På vår gemensamma förändringsresa är våra verksamheter ömsesidigt beroende av
varandra för att lyckas med lagens intentioner om trygg och säker in- och utskrivning. I
övergången behöver varje verksamhet säkra sina åtagande så att nästa steg i vårdprocessen
fungerar.
Omställningsarbetet är omfattande och vi befinner oss mitt i förändringsresan vilket ställer
stora krav på en samverkanskultur som präglas av tillit, tydlig patientfokus och konstruktiv
dialog mellan ingående parter.
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