
Utdrag ur Hälso- och sjukvårdsnämndens svar 2019-08-28 

Svar på revisionsrapport "Samordnad vårdplanering" 

Regionens revisorer har i brev den 4 april 2019 bett om Hälso-och sjukvårdsnämndens 
kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Samordnad vårdplanering". 
Granskningen som avser att undersöka om det finns risker för att en samordnad vårdplanering 
inte kommer till stånd eller försenas, har genomförts via dokumentstudier och intervjuer med 
verksamhetschef som ansvarat för utvecklingsprojekt. Granskningen är begränsat till 
hälsocentraler inom Region Västernorrland, i viss mån har protokoll från Social Reko 
granskats och men har även haft fokus på de hälsocentraler som medverkat i 
utvecklingsprojekt under 2018. Vårdplanering inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen 
rättspsykiatrisk vård är exkluderad.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård trädde i kraft i januari 
2018. Lagen efterträdde betalningsansvarslagen. Samverkan vid utskrivning är av största vikt 
för att ge patienten möjlighet till en fungerande och säker hemsjukvård och minska risken för 
återinläggning. Vid vårdplanering upprätts en samordnad individuell plan (SIP) för patientens 
fortsatta vård där ansvaret vilar på den fasta vårdkontakten inom primärvården.  

Hälso-och sjukvårdsnämnden ser med tillfredsställelse på revisionens bedömning att en 
ändamålsenlig verksamhet bedrivits inom området Trygg, effektiv och säker hemgång vid 
utskrivning bedrivits samt att det sker ett utvecklingsarbete när det gäller SIP på distans.  

Nämnden ser positivt på revisorernas förslag att arbeta för att organisera och bygga ett 
enhetligt arbetssätt inom regionen att minska antalet SIP som genomförs på sjukhus bland 
annat genom den utökade information och utbildning som sker i dag. Samt att fortsätta arbeta 
för en utbyggnad av SIP på distans där Kramfors kommun i samverkan med berörda 
hälsocentraler har påbörjat och avslutat ett arbete med goda resultat. Samtal med länets 
kommuner pågår för att möjliggöra ett breddinförande av den webbaserade metoden.  

Avslutningsvis framhåller nämnden att det finns riktlinjer och rutiner samt utbildningsfilmer 
som har framtagits i ärendet och som nås av samtliga vårdgivare. Dessa rutiner och riktlinjer 
håller nu på att revideras och uppgraderas. Nämnden framhåller även att samtliga 
hälsocentraler enskilt eller i samverkan skall ha en fast vårdkontakt.  
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