
Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård
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Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft: Samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen 
innebär att kommun och landsting ska samarbeta 
när en patient efter utskrivning är i behov av fortsatt 
vård. 

”Isidor har legat på sluten psykiatrisk avdelning i tre veckor och 
det är nu dags för utskrivning. Isidor har under en längre tid haft 
kontakt med socialtjänsten och efter sjukhusvistelsen kommer 
han utöver kontakt med socialtjänsten också regelbundet behöva 
besöka en läkare på den psykiatriska öppenvården. Han kommer 
alltså behöva vård från såväl kommun som landsting.”

Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

”Isidor är en 
fiktiv person som
ska visa hur det
kan se ut.”
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Inskrivningsmeddelande
Meddelande till de enheter som kommer att beröras efter att 
en patient blivit utskriven. Enligt den nya lagen ska detta ske 
senast 24 timmar efter att patienten har skrivits in i den slut-
na vården. Inskrivningsmeddelandet blir sedan startskottet 
för kommunens och landstingets egna planering för patien-
tens utskrivning.

Fast vårdkontakt
När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården fått 
ett inskrivningsmeddelande ska en fast vårdkontakt utses. 
Detta ska ske innan patienten skrivs ut. Har patienten redan 
en fast vårdkontakt fortsätter denne att vara det. Den fasta 
vårdkontakten får en viktig roll att planera inför patientens 
utskrivning.

Samordnad individuell plan (SIP)
SIP är det verktyg som huvudmännen använder för den 
samordnade planeringen. Detta innebär kort att när någon 
har behov av insatser både från socialtjänsten och från häl-
so- och sjukvården och insatserna behöver samordnas ska 
en SIP tas fram. Planen får upprättas enbart om patienten 
samtycker till den. En kallelse till SIP ska skickas till berörda 
enheter av patientens fasta vårdkontakt senast tre dagar 
efter det att patienten meddelats vara utskrivningsklar. 

”Vid Isidors inskrivning gjordes bedömningen att han 
efter utskrivning kommer att behöva vård från såväl 
landsting som kommun.” 

”Ett inskrivningsmeddelande skickades därför iväg till berörda 
enheter. Ansvariga på landstinget och kommunen är nu medvetna 
om Isidors behov efter utskrivningen och börjar att planera.” 

”När öppenvården fått inskrivningsmeddelandet från den slutna 
vården utser de Roger till fast vårdkontakt för Isidor. En av Rogers 
arbetsuppgifter blir att samordna planeringen inför Isidors utskriv-
ning och han skickar därför en kallelse till de berörda enheter. 
Kommun och landsting träffas och planerar Isidors fortsatta vård.” 

  ”Om inte Isidor kan skrivas 
ut, inom en viss tid efter att 
läkaren har bedömt att han är 
utskrivningsklar, kan kommu-
nen bli betalningsansvarig.”
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Vid psykiatrisk slutenvård finns en särskild över-
gångsbestämmelse under 2018 som säger att 
kommunens betalningsansvar inträder först 30 
dagar efter det att berörda enheter meddelats 
om patientens utskrivning.    

Från och med den 1 januari 2019 föreslås att samma 
regler ska gälla patienter som skrivs ut från psykiatrisk 
som somatisk slutenvård. Det vill säga kommunens 
betalningsansvar ska inträda tre dagar efter det att 
slutenvården meddelat berörda enheter om patientens 
utskrivning – om inte huvudmännen kommer överens 
om annat.

  ”Isidor har emellertid 
varit inlagd på psykiatrisk 
avdelning och därför gäller     
andra regler för honom.”


