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Samordnad vårdplanering 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 4 april 2019 behandlades revisions-
rapporten ”Samordnad vårdplanering – samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård” som avser Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens verksamhet 
för en ordnad samverkan mellan regionens primär- och slutenvård och kommunernas 
hälsovård, för de patienter som vid utskrivning från sluten vård har behov av fortsatta 
omsorgs- och vårdinsatser. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tand-
vårdsnämnden har säkerställt att det finns goda förutsättningar för samverkan mellan 
primärvård, sluten vård och kommunal vård- och omsorg. 

Iakttagelser och bedömningar 
Vi bedömer att det planeringsarbete som genomfördes under året innan lagens ikraft-
trädande varit i huvudsak ändamålsenligt. SocialReKo har utgjort den sammanhållande 
”mötesplatsen” för politisk samverkan och verksamhetsföreträdare har, med stöd av 
SKL och statliga anslag genomfört planeringsarbetet. 
Vi har noterat att hälsocentralerna nått en betydande ökning ifråga om deltagande i och 
ansvar för samordnad individuell planering. Den målsättning som angetts - 80 % av SIP 
i hemmiljö - bör på sikt kunna uppnås med ett fortsatt fokus på att utjämna skillnader i 
arbetssätt inom regionen. I avsaknad av nationella uppföljningsdata kan vi uttala oss 
resultatet är framgångsrikt i ett nationellt perspektiv. 
Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit om att en fortsatt hög andel SIP genom-
förs vid sjukhus, så rekommenderar vi en fortsatt strävan efter enhetlighet i arbetssätt 
och organisering inom regionen. 
Sammanfattningsvis bedömer vi att Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden har 
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet inom området “Trygg, effektiv och säker hem-
gång vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Vi har också särskilt noterat det 
utvecklingsarbetet som genomförts för att erbjuda SIP på distans. 
Vi bedömer därmed även att Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har säker-
ställt att det finns goda förutsättningar för samverkan mellan primärvård, slutenvård och 
kommunal vård- och omsorg. 
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Revisionsrapporten, som bifogas, innehåller ett antal noteringar och bedömningar som 
vänder sig till den nämnd som från och med 2018 fått ansvar för primärvården i egen 
regi - Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens 
synpunkter och planerade åtgärder. Vi emotser ert svar senast den 2 september 2019. 
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