Lag samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (2017:612)

Träder i kraft 1 januari 2018 enligt beslut 15 juni 2017 och har bestämmelser om
1. Samverkan vid planering för dem med behov av insatser efter utskrivning
2. Hur planeringen ska ske
3. Kommunernas betalningsansvar
Lagen syftar till att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för de
patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser. Den som har
bedömts som utskrivningsklar av behandlande läkare ska så snart som möjligt
lämna den slutna vården.

Lagens nuvarande konstruktion fokuserar på ett ”tvåpartstänk”
….. när det i själva verket är tre parter som måste
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Inskrivningsmeddelande
 Ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning vid slutenvården eller så
snart den behandlande läkaren bedömt att patienten har behov av
insatser efter utskrivning.
 Ska innehålla patientens namn, personnummer, folkbokföringsadress
samt beräknad tidpunkt för utskrivning. Om den beräknade
tidpunkten ändras ska snarast ett meddelande till berörda sändas
med ny beräknad tid.

Planering inför patientens utskrivning

 De enheter som fått ett inskrivningsmeddelande ska påbörja
planeringen så att behoven av socialtjänst eller hälso- och sjukvård
kan tillgodoses efter utskrivningen.

Fast vårdkontakt

 Så snart ÖV/PV mottagit inskrivningsmeddelande ska
verksamhetschefen vid enheten utse en fast vårdkontakt för patienten.
om inte en sådan redan finns.
 Ska vara genomfört innan utskrivningen.

Underrättelse om utskrivningsklar
 Då den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar
ska berörda enheter meddelas så snart som möjligt.
 Den fasta vårdkontakten i ÖV/PV ska skicka kallelse om SIP till
berörda enheter senast tre dagar efter denna underrättelse
meddelats.

Informationsöverföring
Enligt Patientlagen (2014:821) 3 kap (§ 2b träder i kraft 180101)
 Sammanfattande information om den vård och behandling som getts
om patienten ska ha fortsatta insatser
 Uppgift om fast vårdkontakt
 Tidpunkt för SIP
 Uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen
Ska meddelas berörda enheter och patient samma dag som patienten
skrivs ut

Samordnad individuell plan - SIP
 Kan upprättas om patienten samtycker
 Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål
 Vid insatser från både Region Uppsala och en kommun ska det
genomföras av ansvariga enheter för insatserna
 Om insatser behövs från kommunal hemsjukvård ska även primär/öppenvården medverka i den samordnade planeringen

Syfte med samordning – förutsätter ett personcentrerat arbetssätt
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Skillnad mellan en vårdplan och SIP?
 En vårdplan beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient.
Dagens upprättade vårdplan är en form av samordning av hälso- och
sjukvård och socialtjänst insats/information inför utskrivning.
 En SIP ska möjliggöra medbestämmande och beskriver det totala
behovet av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
samt insatser som utförs av andra aktörer i förekommande fall. Det
kan finnas flera olika planer som ska samordnas i en SIP!

Vad innebär delat beslutsfattande? (högskolan i Dalarna)
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Kommunens betalningsansvar
Träder i kraft tre dagar efter att utskrivningsklarmeddelande skickats
innan klockan12, annars från dag fyra och förutsätter att
 Inskrivningsmeddelande är skickat
 Meddelande om utskrivningsklar är meddelat berörda enheter
 Om SIP ska genomföras - kallelse ska ha skickats av den fasta
vårdkontakten inom tre dagar efter att utskrivningsklarmeddelandet
sänts
Gäller inte om patienten blir kvar på sjukhuset på grund av att ÖV/PV
inte har tillgängliga resurser för sina insatser eller om det inte kartlagts

Överenskommelse och riktlinjer
 Region och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma
riktlinjer.
 Region och kommun får träffa överenskommelse om andra
tidsfrister eller belopp än vad lagen säger.
 Viktigt att rutiner och riktlinjer inte strider mot annan gällande
lagstiftning.
 Övergångsbestämmelser gäller för psykiatrin under 2018.
 Hur tvister ska lösas.

