
Avvikelser i 
samverkan
Analys 1 januari – 11 april 2022



Utreds av 
kommunerna i 
SAMLA

Lerum och Alingsås

7 av 10 ärenden är avvikelser i samverkan
Svårt kategorisera när det är få avikelser



Typ av händelse



Analys UG Äldre

• Utebliven uppföljande SIP-möte inför hemgång från korttidsboende som 
var planerat

Ärenden som är mer kopplat till öppenvårdsprocessen

• Patient ”faller mellan stolarna” då kommunens inskrivningskriterier styr 
och inte patientens behov (Tre ärenden)



Analys UG In- och utskrivningsprocessen

• Planeringsmötet blir inte av då en part inte deltar på grund av 
resursbrist, resultatet blev att patienten blev kvar längre på sjukhuset

• Informationsbrist då patient skickades till akuten, ett positivt Covid-19 
test fanns

• Bristfällig information i IT-tjänst SAMSA 



Utreds av 
regionen

33 av 43 ärenden är avvikelser i samverkan



Typ av händelse



Analys UG Äldre

• Läkemedel i vårdens övergångar – ordinationsändring inte förmedlad eller 
medskickat (Två ärenden)

• Saknas aktuell läkemedelslista vid utskrivning från sjukhus (Två ärenden)

• Felaktig läkemedelslista vid hemgång där brist på kommunikation mellan 
vårdcentralens läkare och sjukhuset identifieras



Analys UG In- och utskrivningsprocessen

• Rehab bedömning saknas från lasarettet och därmed saknades det hjälpmedel 
(Fyra ärenden)

• Planering och informationsbrist i IT-tjänst SAMSA inför hemgång från sjukhus 
(Sju ärenden, många separata händelser finns)

• Bristfällig information i Vårdbegäran i IT-tjänst SAMSA

• Avstämningsmöte flyttas framåt på grund av resursbrist hos en part

• Ingen information om Covid-19 positiv vid utskrivning från sjukhuset till 
kommunen (Två ärenden)

Ärenden som är mer kopplat till öppenvårdsprocessen

• Bristfällig information i Vårdbegäran mellan vårdcentral och kommunal hälso-
och sjukvård



Analys UG psykisk hälsa och missbruk

• Kommunikationsbrist mellan vårdgivare ÖVM + helhetsvården. Kommunen 
hade planerat ett stödboende som då inte blev av

• Regionens part deltar ej på uppföljande SIP-möte

• Bristfällig planering vid hemgång från psykiatrins slutenvård (Två ärenden)

• Utskrivning utan planering från rättspsykiatrin

• Avvikelse i samverkan på grund av stängningen av ÖVM Lerum (Två ärenden)



Analys UG Barn och unga

• Brist i följsamhet till RMR Ansvarsfördelning och konsultationer primärvård och 
BUP (Två ärenden)

• En part uteblivit från SIP-möte

• Elevhälsan mottagit remiss kring en utredning då BUP nekat – fel väg

• Verkställande av ett LVM sker inte av slutenvården trots ett rättsligt beslut



Slutsats

Kommunerna registrerar
fler avvikelser i samverkan 

än regionen

Vid avvikelser från region till 
kommunerna är flera

avvikelser inte i samverkan 
– handlar om omvårdnad

Tio avvikelser där flertalet
rör samverkan med SÄS 
Psykiatri – Det saknas

kontinuitet med deltagande
i SAMLA från S. Älvsborgs

närsjukvårdsområde

Öppenvårdsprocessen 
behöver stärkas upp 

En fortsatt implementering
av ÖK Barn och ungas hälsa

behövs

Kvarstår fortfarande brister 
kring läkemedel i vårdens 

övergångar



Hur går vi 
vidare i 
vårdsamverkan 
SAMLA?

Hur strukturerar vi 
detta arbete 

framåt?

1. Förslag att i april 
månad finns en 

analys från oktober 
– mars

2. I oktober finns en 
analys från april –

september

3. Sammanställning 
av samtliga 
avvikelser i 

samverkan sker av 
processledare och 
samordnare inför 

årsrapporten

Förslag att den 30 september 09.00 – 12.00 
analys i samverkan med utsedda representanter 
från olika parter.


