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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 2018 
 
§  Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av 

en ny lag – Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård  

§  Syftet är en trygg, säker och smidig övergång från 
slutenvård till öppen vård och omsorg 

§  Befintliga bestämmelser i HSL och SOL om fast 
vårdkontakt och samordnad individuell plan, SIP, ska 
tillämpas 

Slutenvården 

Kommunen  Primär- och 
öppenvård 

Slutenvården Kommunen  



Varför? 
§  Sjukhus är en riskmiljö för 

sköra äldre 
§  Ingen ska behöva stå i kö 

för att få komma hem 
§  Möjligheterna att bedriva 

god och säker vård i 
hemmet har förbättrats 

§  Vårdcentralen ska bli en 
dirigent för samverkan 
och säkra den fortsatta 
vården utanför sjukhuset 



Ingen på sjukhus i onödan 

Av 100 platser på sjukhus går: 
§  10,4 till patienter som hade 

kunnat behandlas i öppen vård 
§  9,6 till förlängd vårdtid till följd 

av vårdskada 
§  5,2 till utskrivningsklara 

patienter 



En ny planeringsprocess 

1.  Sjukhuset skickar inskrivningsmeddelande till kommun och 
vårdcentral/öppenvårdspsykiatri – innehåller uppgift om 
förväntad utskrivningsdag. Planering startar. 

2.  VC/ÖVP svarar med att ange fast vårdkontakt under vårdtiden 
3.  Läkaren bedömer utskrivningsklar 
4.  VC/ÖVP kallar till SIP inom 3 dagar efter uk 
5.  Utskrivning med information till patient och mottagande parter 
6.  SIP genomförs i öppen vård 



Nya arbetssätt 
§  Trygg hemgång 
§  Mobila team 
§  Läkarmedverkan i kommunal 

vård och omsorg 
§  Stöd för bedömning av 

sjuksköterska i hemmet vid 
försämrat allmäntillstånd 

§  Biståndshandläggning 24/7 



Möjliga vinster 

§  Ett smidigt flöde genom vården för sårbara personer 
§  Bättre information och ökad delaktighet för patienter 
§  Minskat behov av vård på sjukhus för målgruppen 
§  Vårdplatser kan frigöras för dem som bäst behöver dem 
§  Tydliga rutiner sparar tid för personalen 
§  Bättre samtalsklimat och minskad irritation mellan sjukhus, 

vårdcentraler och kommunal vård 
§  Bättre arbetsmiljö 



Utskrivningsklar 

En patient är utskrivningsklar om han eller hon 
av den 
behandlande läkaren inte längre bedöms behöva 
vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- 
och sjukvård. Lag (2003:193). 



              Fast vårdkontakt 

En rättighet 
för att skapa 
 
§  Trygghet 
§  Säkerhet 
§  Kontinuitet 
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SIP = Samordnad individuell plan 
§  Ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv för den som är 

gammal skör och sjuk   
§  Effektiva arbetsflöden och god arbetsmiljö 

§  Medverkan 
§  Helhet   
§  Tydlighet 



Vad är viktigt för dig? 



Olika SIP 



Olika vårdformer - Sverige 
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Om övergångar mellan sluten vård och öppen 
vård och omsorg – rapport från Socialstyrelsen 
jan 2017   
 
Återinskrivningar har också visat sig förekomma 
för personer i livets slut-skede. Av de 88 976 
personer [6] som avled år 2014 i Sverige var 8,2 
procent inskrivna två eller fler gånger på sjukhus 
under sina sista 30 dagar i livet [4].  
= 7 296 personer 
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Vård i livets slut, Sverige 
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You can´t turn back the clock 
But you can wind it up again 


