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Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården börjar gälla 1 januari 

2018. I Västra Götaland pågår arbetet med att färdigställa överenskommelse 

och riktlinje för utskrivningsprocessen. Allt kommer inte vara klart till årsskiftet 

men det finns mycket som verksamheterna kan göra redan nu. Det är viktigt att 

både göra förberedelser och att faktiskt börja arbeta med att optimera 

samordningen, så att övergången till de nya riktlinjerna blir smidig. Se mer sist i 

nyhetsbrevet, om de delar som går att påbörja redan nu! 

Bakgrund 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 1 januari 2018. 

Förslag till överenskommelse och riktlinje för utskrivningsprocessen i Västra 

Götaland har tagits fram av en strategisk beredningsgrupp, med representanter 

från delregional vårdsamverkan. Förslagen har varit på remiss och utifrån 

inkomna remissvar kommer beredningsgruppen att färdigställa dokumenten 

under oktober.  

Remissvaren visar att det finns goda intentioner att samverka bättre kring 

utskrivningsprocessen.  De pekar också på att delar av överenskommelsen 

behöver förtydligas, bland annat modellen för beräkning av betalansvar.  

Utskrivningsprocess 
Samarbetet mellan kommun och region grundar sig i hälso- och sjukvårdsavtalets 

värdegrund och kännetecknas av: 

 att den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är 

utgångspunkten 

 att hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska vara lättillgänglig, effektiv 

och säker med god kvalitet och gott bemötande utifrån den enskildes 

perspektiv 

I överenskommelse och riktlinje beskrivs utskrivningsprocessen i följande led:  
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Ekonomisk reglering 
Den 27 oktober kommer det politiska Samrådsorganet (SRO) att behandla ett 

förslag om tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och de 

49 kommunerna. Förslaget innebär att dagens regler och rutiner för betalansvar 

fortsätter att gälla till september 2018. Ambitionen är att den tillfälliga 

överenskommelsen om ekonomisk reglering ska behandlas tillsammans med den 

överenskommelse och den riktlinje som reglerar själva utskrivningsprocessen.  

Den ekonomiska regleringen efter september 2018 diskuteras nu mellan 

huvudmännen. Förslaget är en ekonomisk reglering där kommunens 

betalningsansvar baseras på genomsnittsvärdet av totala antalet kalenderdagar 

för utskrivningsklara patienter. 

Tidsplan 
Det närmaste året är en utvecklingsperiod för att i Västra Götaland hitta hållbara 

processer kring samverkan vid utskrivning från slutenvård.  

Fram till september 2018 gäller nuvarande  rutin och tillämpning för 

utskrivningsprocessen. Betalansvaret kommer att räknas på samma sätt under 

den tiden. IT-tjänsten SAMSA, med funktioner som stödjer den nya processen, 

kommer att lanseras i samband med ny överenskommelse för 

betalningsansvaret. 

Riktlinjen för utskrivningsprocessen, som baseras på den nya lagen, kommer att 

finnas tillgänglig från 27 oktober 2017 (om än inte beslutad). Verksamheter och 

delregional vårdsamverkan kan utgå från den i sitt utvecklingsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-17     nov     dec     jan     feb     mars     april     maj     juni     juli     aug     sept     

okt-18 
Utvecklingsperiod 

Färdigställa ök/riktlinje 

Beslutsprocess 

Ta fram ÖK psykiatri 

Implementeringsaktiviteter Utbildning 

http://www2.vgregion.se/upload/KLARA%20SVPL%20-%20Samordnad%20v%c3%a5rdplanering%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland/Styrande%20dokument/Gemensamma%20rutinen.pdf
http://www2.vgregion.se/upload/KLARA%20SVPL%20-%20Samordnad%20v%c3%a5rdplanering%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland/Lathundar%20och%20Manualer/Regional%20till%c3%a4mpning%20f%c3%b6r%20%20SAMSA%20%202017-01-10.pdf
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Vad kan påbörjas redan nu? 

Tanken är inte att delregionerna ska skapa egna rutiner utan börja arbeta med 

de delar i överenskommelsen och riktlinjerna som redan nu kan förberedas. 

Fokus på in- och utskrivningsprocessen är viktigt inför övergången. De här 

delarna kan vårdsamverkan och enskilda verksamheter börja med redan nu: 

 Optimera dagens samordnade vård- och omsorgsplanering. 

 Prata sig samman kring hur förplaneringen ska gå till.  

 Bestämma hur ni i samverkan ska göra en åtgärdsplan för de 
kommuner som har många utskrivningsklara kvarliggande 
patienter. 

 Göra gemensam åtgärdsplan redan nu. 

 Involvera vårdcentral och öppenvårdsmottagningar mer inom 
länssjukvården i utskrivningsprocessen. 

 Göra Samordnad individuell plan (SIP) enligt gällande rutin – 
behövs utbildning? 

 Primärvården kan utse fast vårdkontakt samtycke ges. 

 Göra fler distansmöten via video. 
 

Kontaktuppgifter till processledarna: 

Maria Grip   Linda Macke 
Mobil: 070 - 082 43 63  Mobil: 072-968 07 96 
E-post: maria.k.grip@vgregion.se  E-post: linda.macke@grkom.se 

 

Mer information 
www.vgregion.se/tryggutskrivning  

 

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/
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