Nyhetsbrev juni 2017

Trygg, säker och
samordnad vårdoch omsorgsprocess
Detta nyhetsbrev berör arbetet i det projekt som arbetar med att hantera införande av ny
lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för patienter som efter
utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård samt att onödig vistelse i
den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Centrala delar i den förändrade
lagstiftningen är därför hur kommun och landsting ska samverka kring gemensamma
patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Om förändringen
Den 1 januari 2018 införs en ny lag om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar. För patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk vård har riksdagen i dagsläget beslutat att
den upphävda lagen ska fortsätta gälla fram till den
31 december 2018, men troligtvis kommer riksdagen att fatta ett nytt beslut under hösten 2017 som
innebär att den nya lagen även ska träda i kraft för
psykiatriska patienter den 1 januari 2018.
Jämfört med idag innebär förändringen bland
annat att:
- Det sker en utökning av innehåll i informationsöverföring från sluten vård till öppen vård och kommun vid inskrivning och utskrivning från sjukhus.
- Kommun, öppen vård och sluten vård behöver
tidigarelägga den egna planeringen så att den påbörjas direkt i samband med inskrivning.
- Den samordnade vårdplanering inför utskrivning
(SVP/SPU) som idag utförs mellan vårdgivare under
patientens sjukhusvistelse, och hålls ihop av den

slutna vården, ersätts av en samordnad individuell
planering (SIP) som sker i hemmet efter utskrivning
från sjukhus för merparten av patienterna och hålls
ihop av en fast vårdkontakt från den öppna vården.
Den öppna vården får därigenom ett större ansvar
för den gemensamma planeringen mellan vårdgivarna, vilket även påverkar arbetssättet inom sluten vården och kommunens biståndshandläggning.
- Den slutna vården ska ge patienten en mer
sammanhållen information vid utskrivning som
berör både genomförd behandling och vad som
händer efter utskrivning.
Kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder tre dagar efter meddelande
om att patienten är utskrivningsklar. Idag är tidsfristen för betalningsdagar olika för somatiska och
psykiatriska patienter. Om riksdagen beslutar att
den nya lagen även ska inkludera psykiatriska patienter under 2018 kommer det troligtvis att skapas
en övergångsbestämmelse för 2018 där betalningsansvaret för psykiatriska patienter inträder efter 30
dagar.

Om projekt och internt arbete
För att underlätta genomförandet av förändringen
har projektet ”Trygg, säker och samordnat vårdoch omsorgsprocess” tillsatts. Projektet består
av styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och
referensgrupper med representation från berörda
yrkesprofessioner i länets kommuner och Landstinget.
I projektets uppdrag ingår bland annat att ta fram
länsövergripande överenskommelser och rutiner
utifrån den nya lagen under våren och hösten 2017
samt genomföra relevanta utbildningsinsatser i
slutet av 2017. Exempelvis kommer IT-stödet Prator och dokumentet ”Riktlinjer för samverkan vid
informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län 2014” att förändras och öppna utbildningar att genomföras för berörd personal.
Vid sidan av de länsövergripande överenskommelser, rutiner och utbildningsinsatser som tas fram
av projektet behöver även varje organisation vidta
någon form av internt förberedelsearbete där

man förhåller sig till, och hanterar, ett flertal mer
organisationsspecifika frågor. Exempelvis hur den
öppna vården ska hantera funktionen fast vårdkontakt och deltagande vid samordnad individuell
planering, hur den slutna vården ska organisera
funktioner som kan hantera ett utökad informativt
ansvar och hur kommunen ska organisera centrala
funktioner som biståndshandläggning och eventuell trygg hemgång etc.
För att underlätta det interna förberedelsearbetet har projektet sammanställt en checklista över
organisationsspecifika frågeställningar som förmedlats till berörda organisationer i början av juni
2017.
Vid planering och genomförande av ovanstående
projektarbete och internt förberedelsearbete är
utgångspunkten att den nya lag som träder i kraft
den 1 januari 2018 innefattar båda somatiska och
psykiatriska patienter.
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