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Inledning 

Tillämpningen är ett komplement till länsgemensam rutin ”Rutin för in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA” samt 
”Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.  

Tillämpningen avser att utifrån det samlade behovet av insatser efter hemgång  
klargöra vilken verksamhet/enhet som är ansvarig för respektive insats. Mål är att 
patienten kan behålla sin självständighet och vara delaktig både i vården och 
omsorgen. 

I övrigt hänvisas till länsgemensamma rutiner. 

Arbetssätt 

I varje ärende i SAMSA ingår flera meddelanden. Syftet med detta dokument är 
att förtydliga vilket innehåll i meddelandena som bör finnas eftersom all planering 
utgår från den information som finns där. Dokumentationen är en förutsättning 
för att kunna planera insatser inför hemgång. Nedan beskrivs några av de 
meddelanden i SAMSA som ska ifyllas, i de olika stegen.  

Se även bilaga 1, tillämpning i processkarta för in- och utskrivning från 
slutenvården när behov av samordning finns. 

Vårdbegäran 

Det är viktigt att  information överförs i SAMSA som kan ha betydelse för vården 
som aktivitet, funktioner och vidtagna åtgärder innan ankomst till sjukhus. 

Delregional checklista för vårdbegäran ska användas.  

 

Process med behov av samordning efter utskrivning från sjukhus 

https://www.gitsvg.se/download/18.c6705bc172ca813b9ca27f3/1617801852743/Rutin%20f%C3%B6r%20in-%20och%20utskrivning%20fr%C3%A5n%20sluten%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20samt%20IT-tj%C3%A4nsten%20SAMSA.pdf
https://www.gitsvg.se/download/18.c6705bc172ca813b9ca27f3/1617801852743/Rutin%20f%C3%B6r%20in-%20och%20utskrivning%20fr%C3%A5n%20sluten%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20samt%20IT-tj%C3%A4nsten%20SAMSA.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0c34c15c-7a03-43c7-858f-d921d3856cf8/Riktlinje%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2357576d-b7df-4101-aaec-e828d52362ae/V%c3%a5rdbeg%c3%a4ran.pdf?a=false&guest=true
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Planering 

Gemensamt ansvar                          

Informationens tydlighet är central och mycket viktig för bedömningen för 
patientens fortsatta behov av hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
slutenvårdstillfället. ”Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från 
slutenvård – Nödvändig information -  Delregional överenskommelse” ska följas. 
Bekräftelse att Nödvändig information från slutenvården överförts så att den 
enskilde får en säker hemgång görs först när de aktuella punkterna är ifyllda enligt 
överenskommelsen. 

Slutenvårdens ansvar 

En specificering av patientens hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras under 
sjukhusvistelsen och dokumenteras i SAMSA. 
Detta blir ett underlag för att tillgodose behov av fortsatta hälso- och 
sjukvårdsinsatser som behöver startas upp samma dag som hemgång alternativt 
planeras in för kommande dagar eller veckor.  
Fast vårdkontakt ska utses om detta är aktuellt. 

Öppenvårdens ansvar 

Efterfrågar information, via SAMSA, som anses saknas för att den enskilde ska få 
en säker hemgång. Finns behov av inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård?  
För patienter som inte sedan tidigare är kända av kommunens hälso- och sjukvård 
är det öppenvården som bör efterfråga vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som 
behöver starta i direkt anslutning till sjukhusvistelsen och vilka insatser som 
behöver göras inom en kortare eller längre tidsperiod. Ansvaret för hälso- och 
sjukvården är regionalt till inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård är beslutad. 
 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården överförts så att den 
enskilde får en säker hemgång.                                              
Fast vårdkontakt ska utses. 

Kommunens ansvar 

Efterfråga information, via SAMSA, som anses saknas för att den enskilde ska få en 
säker hemgång.                      
Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården överförts så att den 
enskilde får en säker hemgång. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
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Avstämning - en del i planeringen                        

När den enskilde ansöker om nya eller utökade insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS) samt om SIP kommer genomföras i 
hemmet så ska en kort avstämning genomföras. Syftet med avstämningen är att 
inhämta ansökan om bistånd samt samtycke till SIP före utskrivning från 
slutenvården. 

Grunden är att avstämning genomförs gemensamt, men i lämpliga fall kan 
åtgärderna delas upp. 

Avstämning ska i första hand genomföras via telefon med den enskilde eller 
genom ett digitalt möte.   

Ingen ny medicinsk-, omvårdnads- eller omsorgsinformation bör framkomma på 
eller efter avstämningen, detta ska vara klart i planeringen i SAMSA innan.  

Se ”Avstämning vid utskrivning från slutenvården - Delregional rutin och 
mötesstruktur” 

 

Öppenvårdens ansvar (offentlig/privat vårdcentral eller sjukhusets 
specialistmottagning) 

Fast vårdkontakt ska delta och leda avstämningen samt dokumentera i 
ansvarsfliken i SAMSA.   

Kommunens ansvar  

Handläggare ska delta på avstämningsmötet och dokumentera i ansvarsfliken i 
SAMSA. 

Bedömning  och beslut om inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård: 

- Görs av legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård. 

- Underlaget i SAMSA är grund för bedömning om behov av kommunal hälso- 
och sjukvård i direkt anslutning till utskrivning från slutenvård. 

- Om inte underlaget är tillräckligt sker ingen inskrivning i kommunal hälso- och 
sjukvård. Regionen Behåller hälso- och sjukvårdsansvaret. 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3022e268-abc8-4aa6-8188-9e2f6e660300?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3022e268-abc8-4aa6-8188-9e2f6e660300?a=false&guest=true
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Slutenvårdens ansvar 

Förbereda och informera den enskilde och eventuellt närstående om processen, 
inklusive SIP samt fortlöpande dokumentera i SAMSA. 

Skapa förutsättningar för den enskilde och eventuellt närstående att delta vid 
avstämningen oavsett mötesform. 

Personal från sjukhus kallar till avstämning. 

Personal från sjukhus deltar på avstämningen när patienten själv inte klarar att 
genomföra mötet.  

 

SIP – Samordnad individuell plan 

För övriga delar gällande SIP hänvisas till SIP-process och Riktlinje för SIP i Västra 
Götaland 

Om SIP finns sedan tidigare så ska en bedömning göras om den ska revideras eller 
om ny SIP ska upprättas.  

Vid utskrivning från slutenvård ska den enskilde alltid erbjudas en SIP om det efter 
utskrivning finns insatser från både kommun och region. Det är den fasta 
vårdkontakten som erbjuder och kallar till SIP. Den fasta vårdkontakten ska skicka 
kallelse till SIP-mötet till den enskilde och berörda verksamheter, senast tre 
kalenderdagar efter att slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/52c9bc13-2ef5-4d87-b968-9c39a01ff5ca/Bilaga%201%20SIP-processen.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d85525-87c8-41c4-abb2-c1f6a32e60b4/Riktlinje%20f%c3%b6r%20SIP%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202020-2023.pdf?a=false&guest=true
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Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus 

SIP i hemmet 
Den enskilde 
En av de kallade deltar hos den 
enskilde 
Övriga kan delta via distans 

Fast vårdkontakt  
Förbereda kallelse och del av 
SIP-dokumentet med den 
enskilde 
Skicka kallelse. 

Avstämningsmöte, sjukhuset kallar 
Deltagare 
Den enskilde 
Fast vårdkontakt 
Handläggare från kommun 
Syfte 
Inhämta ansökan om bistånd samt 
samtycke till SIP. 
”Avstämning vid utskrivning från 
slutenvården - Delregional rutin och 
mötesstruktur” 

”Vårdbegäran” 

Dokumentation och planering  i 
SAMSA. Klargöra behov av 
fortsatta insatser. Bedömning 
om inskrivning i kommunal  
hälso- och sjukvård och ev. 
beslut. 
”Underlag för bedömning av 
insatser efter utskrivning från 
slutenvård – Nödvändig 
information        
Delregional överenskommelse” 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3022e268-abc8-4aa6-8188-9e2f6e660300?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3022e268-abc8-4aa6-8188-9e2f6e660300?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3022e268-abc8-4aa6-8188-9e2f6e660300?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2357576d-b7df-4101-aaec-e828d52362ae/V%c3%a5rdbeg%c3%a4ran.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d83cc1a3-75bf-4409-936c-64e8717d614a?a=false&guest=true

