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1. Bakgrund 

Den nya Lagen (20 I 7:6 I 2) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
träder i kraft första januari 2018. 

Lagstiftningen syftar till att främja utskrivning så snart som möjligt efter att den enskilde är 
utskrivningsklar. Med utskrivningsklar avses att den enskildes hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren utifrån yrkesansvar, vetenskap och beprövad erfarenhet, bedömt att den 
enskilde inte behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. 

Lagen har större fokus på att det är tre pa11er som måste vara aktiva i samverkan för att säkra 
den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vårdinsatser, omsorg samt stöd 
planeras och genomförs. 

Syftet är att säkerställa en tillitsfull samverkan mellan berörda parter för att åstadkomma en 
god vård på rätt vårdnivå där ledtider är så korta som möjligt. Syftet är också att trygga en 
säker utskrivning från slutenvården till fortsatt öppen hälso- och sjukvård, hemsjukvård och 
socialtjänst. 

Vårdplaneringsprocessen förändras med den nya lagen. Nuvarande betalningsansvarslag 
upphävs som idag innebär att kommunerna har fem vardagar på sig att planera för att den 
enskilda ska kunna komma tillbaka hem. Efter den första januari 2018 gäller tre 
kalenderdagar som planeringsutrymme. Det är behandlande läkare som bedömer när den 
enskilde bedöms som utskrivningsklar och hemgångsklar. Efter läkares bedömning att den 
enskilde är hemgångsklar ska utskrivning ske så snart som möjligt. 

Vid utskrivning ska den enskilde fa en sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden. 

Förändring av antalet dagar för planering vid utskrivning av enskilda från psykiatrisk 
slutenvård förändras från 30 dagar till tre kalenderdagar från och med 2019, enligt den nya 
lagstiftningen. Örebro läns överenskommelse mellan kommuner och Region Örebro län 
innebär dock att en stegvis förändring kommer att ske. Från och med 1/1 2018 gäller därför 
15 kalenderdagar. 

2. Begreppsförklaringar. 

Sluten och öppen vård. Enligt 5 §hälso-och sjukvårdslagen framgår att; Vård som ges 
under intagning benämns slutenvård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppenvård, till 
exempel vård på vårdcentral. 

Hemsjukvård är sjukvård som bedrivs av kommunen. Insatser ges av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter eller av omvårdnadspersonal som fatt särskild instruktion/delegation att 
utföra insatser. 
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Utskrivningsklar. Med utskrivningsklar avses att en enskilds hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att den enskilde inte längre behöver vård vid en enhet inom 
den slutna vården. 

Hemgångsklar. För att den enskilde ska betraktas som hemgångsklar ska en professionell 
bedömning av den enskilde som utskrivningsklar vara gjord. Fast vårdkontakt inom den 
landstingsfinansierade vården ska vara utsedd för enskild med behov av fortsatt hälso- och 
sjukvård i den öppna vården. Den enskilda ska ha fatt en skriftlig sammanfattning av den vård 
och behandling som getts under vårdtiden samt, om information finns tillgänglig, även fått 
uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen. De hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning, som Region Örebro län ansvarar för, som den enskilde har behov 
av ska finnas tillgängliga vid hemkomst. 

3. Överenskommelse mellan kommunerna och Region Örebro 
län. 

Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun har under hösten 2017 antagit 
"Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län". (Dnr KS 0038/2017) 
Överenskommelsen är bilagd till detta dokument. 

Överenskommelsen syftar till att skapa en trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en 
slutenvårdsvistelse för den enskilde genom att utgöra en god grund för ett tillitsfullt samarbete 
mellan parterna enligt den nya lagstiftningens intentioner. 

Överenskommelsen ska bidra till den gemensamma målsättningen för parterna. 
Representanter från varje kommun och Region Örebro län ska månatligen kontrollera 
måluppfyllelse i samband med ekonomisk uppföljning. Länsgemensamma målvärden för 
undvikbar slutenvård och återinläggningar ska fastställas årligen av Chefsgrupp för social 
välfärd och vård. 

Följande gemensamma mål är fastställda: 

• Genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivning ska inte överstiga tre 
kalenderdagar. 

• Antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll 
• Undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för målgruppen (65 år 

och äldre, mäts via Nationell Kvalitetsportal). 
• Oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för målgruppen. 

3 



Det är alla parters ansvar att effektiva planeringsprocesser sker. Kommunernas ansvarar för 
att folkbokförda personer i kommunen, eller för personer där kommun har beslutat om 
vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de bedömts som utskrivningsklara och 
är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den 

första tiden hemma utifrån den enskildes behov. 

Kommunens betalningsansvar inträder efter att: 

• Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande. 

• Den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att den enskilde är 
utskrivningsklar. 

• Den slutna vården säkerställt att den enskilde är hemgångsklar. 

• Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till 
samordnad individuell planering under förutsättning att en sådan ska genomföras. 

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den slutna 
vården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. 

Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård i Örebro län. 
Betalningsansvar på individnivå inträder om det genomsnittliga antal dagar efter utskrivning 
överskrider 15 kalenderdagar under en månad. 

4. Implementering i Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunen ska ha ett arbetssätt som säkerställer att trygga och effektiva flöden för 
utskrivning och hemtagning kan ske. Målsättningen för kommunen är att fortsätta med ett 
effektivt arbete för hemtagning av individer och därmed inte ha några dagar där 
betalningsansvar utfaller. 

Därför krävs att kommunen har ett arbetssätt som gör att följande kan uppfyllas: 

• Planering av kända personer före sjukhusvistelse, initiera och genomföra Samordnad 
individuell vårdplan - SIP, när så behövs utan att sjukhusvistelse behöver vara aktuell. 

• Använda beslutsstöd i ViSam och skicka vårdbegäran. 

• Påbörja utskrivningsplanering direkt när inskrivningsmeddelande kommit. 

• Utskrivningssamordning inklusive hjälpmedelsbehov - planera för första tiden 
hemma. 

• Säker hemtagning - organisation och rutiner för första tiden hemma innan SIP 
genomförs. 

• Tillräckligt antal ko1ttidsplatser och platser på särskilt boende. 

• Säkra och snabba kommunikationsvägar för samverkanspartners och inom 
organisationen, 

• Delta i SIP när öppen vård kallar. 

• Säkra planering för utskrivning på helger, röda dagar 
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5. Åtgärdsplan-vem gör vad och när inom kommunen? 

Åtgärder Tidsplan Ansvar 

1. Faxbomöten, eventuellt 
behövs utökning till två ggr/v. 

Varje tisdag. Faxbogrupp 

och översyn tidpunkt. 
2. Samarbete med Kopparbergs Hösten 2017/ Socialchef/ 

VC. a) Videomötesrum fasta tider? 
b) Äldremottagning, delad tjänst? 

Vintern 2018 MAS/MAR 

3. Starta Hemtagningsteam och Hösten 2017/ Socialchef/ 
ev. införa kommunal Vintern 2018 MAS/MAR 
koordinator 

4. Säkra planering "röda dagar" Hösten 2017/ Faxbogrupp 
Vintern 2018 

5. Använda fler av VIV A;s 
moduler, t.ex. hjälpmedel 

Vt. 2018 Faxbogmpp 

6. Utbildningsinsatser inom Hösten 2017/ Faxbogrupp 
kommun Vintern 2018 

7. Säkra antal korttidsplatser Hösten 2017/ Socialchef/ ÄO-
Vintern 2018 samordnare 

8. Öka användningen av Hösten 2017/ MAS/MAR 
beslutsstöd i ViSam Vintern 2018 

9. Översyn riktlinjer/rutiner Hösten 2017/ Socialchef/ 
behov av ändringar? Vintern 2018 Faxbogrupp 

10. Säkra Ök vad gäller psykiatri Hösten 2017/ Socialchef/bistånd/ 
Vintern 2018 Funktionsstöd 

11. Utvärdering Fortlöpande Socialchef/ 
Faxbogrupp 
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