
Välkomna!



Inför införandet start 

2023-01-16

Tre tillfällen i grupp har genomförts

FAQ (= Frequently Asked Questions)

• Finns på Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs hemsida 

• Frågor skickas till narvardssamverkan.info@vgregion.se

• Grupp träffas regelbundet för att svara på frågor

mailto:narvardssamverkan.info@vgregion.se


Delregional tillämpning gällande in- och 

utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård

Enskild med behov av samordning 

efter utskrivning från sjukhus

Utbildning



Där SIP-möte sker 

på sjukhus

Där SIP-möte sker efter 

utskrivning

Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus med SIP 





Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård



• Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-

tjänsten SAMSA

• Länsgemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Västra Götaland 

• Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 2020–2023 

• Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

http://www.vgregion.se/
http://www.vgregion.se/
http://vastkom.se/
http://vastkom.se/


Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

Rutin för in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård samt 

IT-tjänsten SAMSA

Delregional tillämpning gällande in- och 

utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård

Enskild med behov av samordning efter 

utskrivning från sjukhus

Nödvändig information i SAMSA 

vid in- och utskrivning i 

slutenvård –

Södra Älvsborg 

Länsgemensam riktlinje om in- och 

utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Västra Götaland

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård 

Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 2020–2023 



Olika verksamheter
• Slutenvård

• Regional öppenvård

• Kommun 

- Specialistmottagningar

- Regional primärvård 

- Kommunal primärvård (Hemsjukvård/HSL)

Närhälsan och privata utförare

Vårdcentral och rehabmottagning

- Socialtjänst (SoL/LSS)

Hemtjänst, boendestöd och personlig assistans

- Boenden





Inledning

• Ansvar

• Självständighet

• Övriga länsgemensamma rutiner



All planering av fortsatt vård 

och omsorg 

sker utifrån den dokumentation 

som finns i SAMSA 

Arbetssätt



Vårdbegäran



Planering - gemensamt

• Nödvändig information i SAMSA vid in-

och utskrivning i slutenvård

• Checklistan i SAMSA

• Planering, samordning och 

utbyte av information

• När samtycke inte lämnas av 

den enskilde



Planering - Slutenvårdens ansvar

• Samordning 

• Skriftlig information

• Aktuella hälso- och sjukvårds- och 

omsorgsinsatser

• Val av rehabenhet och huvudansvarig fast vårdkontakt

• Ansvarsfliken



• Läkemedelslista

• Medicinsk epikris och vårdtidssammanfattning

• Egenvårdsintyg 

• Remiss/ordination

• Rehabiliteringsepikris

Dokument som faxas vid utskrivning



• Fast vårdkontakt

Planering – Regionala 

öppenvårdens ansvar
Öppenvårds-

mottagning

• Bedömning fortsatta insatser

• Information som saknas

• Personer som inte är inskrivna i kommunens 

hälso- och sjukvård sedan tidigare

• Checklistan i SAMSA



Planering - Kommunens ansvar

• Bedömning fortsatt insatser

• Information som saknas 

• Checklistan i SAMSA

• Inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård

• Nya eller utökade insatser



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 från slutenvården är tillräckligt sker 

ingen inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård. 

Regionen behåller hälso- och sjukvårdsansvaret.



SIP
• SIP sedan tidigare

• Insatser från både kommun och region

• SIP-mötet på sjukhus eller efter utskrivning

• Uppföljningsdatum

• Den enskilde ska godkänna innehållet i planen



SIP-möte 

efter utskrivning från sjukhus

• Fast vårdkontakt

• Dokumentation



SIP-möte på sjukhus

• Kortsiktiga planeringen inte räcker

• I samråd med sjukhuset

• Fast vårdkontakt avgör

• Exempel



- Enskild som befinner sig i palliativt skede eller i neonatalvård 

- Enskild med stora kognitiva besvär 

- Enskild med svårare psykiatrisk problematik eller samsjuklighet

- Enskild där det finns risker för allvarlig försämring, suicid och 

skada som medför att det inte räcker med en kortsiktig planering 

för att trygga och säkerställa utskrivningen 

- Enskild med stort förändrat vårdbehov där behov av samordning 

behöver göras innan utskrivning, exempelvis vid tracheostomi, 

andningsmaskin, nytillkomna kognitiva besvär vid t.ex. stroke 

eller enskild där flera specialistmottagningar är involverade.

Exempel när SIP-mötet kan behöva ske på sjukhus: 



Process vid behov av samordning efter utskrivning från 

sjukhus där SIP-möte sker efter utskrivning

Skriftlig information till den enskilde
Slutenvården lämnar skriftlig information 
till den enskilde  gällande hemgång, 
planering, fast vårdkontakt och SIP.

Vårdbegäran

Dokumentation och planering  i 
SAMSA. Klargöra behov av 
fortsatta insatser. Bedömning om 
inskrivning i kommunal  hälso-
och sjukvård och ev. beslut.
”Nödvändig information i SAMSA 
vid in- och utskrivning från 
slutenvård – Södra Älvsborg” 

Insatser enligt Socialtjänstlagen 
eller Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade
Handläggare från kommun kontaktar 
den enskilde i syfte att inhämta 
ansökan om bistånd.

SIP-möte efter utskrivning
Fast vårdkontakt kontaktar den enskilde i syfte att 

inhämta samtycke till SIP före utskrivning från 

slutenvården. Tid för SIP-möte meddelas inom 3 

dagar efter utskrivning.

SIP-möte efter utskrivning
En av de kallade deltar hos den enskilde
Övriga kan delta via distans
Fast vårdkontakt håller i SIP-mötet och 

ansvarar för att dokumentation sker. 

Målsättningen är att varje verksamhet 

dokumenterar sin del.



Process vid behov av samordning efter utskrivning från 

sjukhus där SIP-möte sker på sjukhus

Dokumentation och planering  i 
SAMSA. Klargöra behov av 
fortsatta insatser. Bedömning om 
inskrivning i kommunal  hälso-
och sjukvård och ev. beslut.
”Nödvändig information i SAMSA 
vid in- och utskrivning från 
slutenvård – Södra Älvsborg” SIP-möte på sjukhus 

Om överenskommelse blir att SIP-mötet måste ske på 

sjukhuset ansvarar fast vårdkontakt för att kallelse 

sker till möte. Förutom den enskilde och eventuellt 

närstående deltar alla berörda parter från slutenvård, 

öppenvård, kommun och fast vårdkontakt. Fast 

vårdkontakt håller i SIP-mötet och ansvarar för att 

dokumentation sker. Målsättningen är att varje 

verksamhet dokumenterar sin del.

Skriftlig information till den enskilde
Slutenvården lämnar skriftlig information till 
den enskilde  gällande hemgång, planering, 
fast vårdkontakt och SIP.

Vårdbegäran



Möten för planering vid utskrivning från slutenvården finns 

inte efter 16/1. Avstämningsmöten kommer tas bort.

Nu planeras/dokumenteras allt i SAMSA.

Viktigt att varje verksamhet ser över sina interna rutiner.

Förändringar



Avvikelser





narvardssamverkan.info@vgregion.se

Tack så mycket! 


