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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Sveriges Kommuner och Regioner har beviljats 12 miljoner kronor 2020 från
regeringen som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet kring den nya lagstiftningen
om samverkan vid utskrivning från sjukhus.
Efter två år med ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus har
antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter på sjukhus minskat med 47 procent.
Medelvårdtiden som utskrivningsklar har förkortats. Andelen som skrivs ut samma
dag som hen bedömts utskrivningsklar har ökat kraftigt. Mellan 500 och 600
vårdplatser har frigjorts på landets sjukhus.
Mycket positivt har hänt tack vare konstruktivt samarbete, men inte utan svårigheter.
Det har bland annat inneburit en utmaning för kommunernas hemtjänst och
hemsjukvård och det återstår ännu mycket arbete innan den nya vårdprocessen är fullt
införd i alla verksamheter och primärvården blivit dirigent för in- och
utskrivningsprocessen.
Årets mål är att



Antalet dagar som människor vårdas som utskrivningsklara på sjukhus
fortsätter att minska.
Patienter som är del av utskrivningsprocessen i samverkan känner sig trygga.

Regionalt stöd till dialog och fortsatt införande av nya rutiner och
arbetssätt
9 miljoner kronor fördelas till regioner och kommuner gemensamt i länen för att
främja vårdsamverkan över gränser.
Kommuner och region får utifrån de lokala förutsättningarna välja hur medlen bäst
disponeras för att nå årets mål. Särskilt fokus ska ligga på följsamhet till rutiner,
fortsatt införande av de nya arbetsprocesserna, vård och omsorg i hemmet samt
uppföljning av resultat för patienter och brukare.
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Observera att medlen disponeras gemensamt av kommuner och region i ett län.
Fördelning sker enligt bifogad bilaga.

Stöd från SKR
SKR har dessutom erhållit 3 miljoner kronor från regeringen 2020 för att ge stöd till
medlemmarna.

SKR erbjuder följande:
Mötesplats och Samarbetsrum för medarbetare som arbetar med
överenskommelser mellan kommuner och landsting/regioner
Sedan 2016 erbjuder SKR en mötesplats för medarbetare i kommuner och regioner
som arbetar med att stödja införandet av den nya lagen. Fyra träffar är inplanerade
2020. Dessutom finns en virtuell mötesplats på Samarbetsrum.
Konceptsamling med nya arbetssätt inom vård och omsorg i hemmet
SKR har i dialog med medlemmarna identifierat hinder och framgångsfaktorer i
dagens vård och omsorg i hemmet. Nya arbetssätt införs nu runtom i landet. SKR
kommer under året att samla in och beskriva pågående initiativ i en konceptsamling
för vården och omsorgen i hemmet.
Stöd till läkarmedverkan inom hemsjukvård
De senaste åren har det skett ett stort antal initiativ i landet för att förbättra tillgång till
läkare i hemsjukvård. Det har bland annat handlat om mobila team som erbjuder
bedömning och behandling i hemmet under längre eller kortare tid.
SKR ska genomföra en kartläggning över pågående initiativ, beskriva erfarenheter av
de olika modellerna och identifiera framgångsfaktorer för en effektiv läkarmedverkan.
SKR kommer också att bjuda in hemsjukvårdsläkare till erfarenhetsutbyte och
erbjuder också ett Samarbetsrum för digital dialog.
Uppföljning av den enskildes egna upplevelser
Det är angeläget att kunna följa upp patientens erfarenhet och upplevelse av
utskrivningsprocessen. SKR kommer att samordna en gemensam uppföljning under
året
Insamling, visualisering och analys av uppgifter kring utskrivningsklara
patienter i somatisk och psykiatrisk vård
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Insamling av uppgifter sker månatligen med mål att göra detta på automatisk väg.
Data visas på Väntetider i Vården,
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/Utskrivningsklara/
SKR samlar experter för att analysera utvecklingen och samarbetar även med
Myndigheten för Vårdanalys som har till uppgift att följa upp och utvärdera resultatet
av lagändringen.
Medverkan vid regionala mötesplatser
Medarbetare på SKR erbjuder sig att medverka kostnadsfritt vid mötesplatser som
arrangeras av regional samverkan. God framförhållning behövs.
Kontaktpersoner:
Greger Bengtsson, greger.bengtsson@skr.se
Maj Rom, maj.rom@skr.se
Kristina Malmsten, kristina.malmsten@skr.se
Mikael Malm, mikael.malm@skr.se
Anna Thomsson, anna.thomsson@skr.se
Olle Olsson, olle.olsson@skr.se

Information om fakturering av medel till länen
För att utbetalning ska kunna ske av medel ska SKR faktureras med en faktura utan
moms på det angivna beloppet enligt bilaga 2.
SKR använder E-faktura. Information om E-faktura till SKR finns på
https://skr.se/tjanster/merfranskr/digitalafakturor.3102.html
Ange referenskod 3602

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för vård och omsorg

Fredrik Lennartsson

Bilaga: Fördelning av medel till länen
Brevet går för kännedom till Socialchefer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer
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Medel 2020 för Samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Skåne

600 000 kronor

Blekinge

400 000 kronor

Kalmar

400 000 kronor

Kronoberg

400 000 kronor

Jönköping

400 000 kronor

Halland

400 000 kronor

Västra Götaland

600 000 kronor

Gotland

400 000 kronor

Östergötland

400 000 kronor

Sörmland

400 000 kronor

Örebro

400 000 kronor

Värmland

400 000 kronor

Västmanland

400 000 kronor

Stockholm

600 000 kronor

Uppsala

400 000 kronor

Dalarna

400 000 kronor

Gävleborg

400 000 kronor

Västernorrland

400 000 kronor

Jämtland

400 000 kronor

Västerbotten

400 000 kronor

Norrbotten

400 000 kronor
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