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Granskning av Samverkan vid utskrivning från sluten 
psykiatrisk vård 
Vid överläggningar med regionens revisorer den 1 april 2020 behandlades bifogad 
revisionsrapport, Samverkan vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård. 

Bakgrund och Syfte 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 
den 1 januari 2018 för somatisk vård och gäller fr o m 1 januari 2019 även den 
psykiatriska vården. Målet med den nya lagen är att patienter som inte längre har 
behov av slutenvård så snart det är möjligt ska kunna skrivas ut på ett tryggt sätt. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden har 
säkerställt att det finns förutsättningar för samverkan vid utskrivning av patienter 
från psykiatrisk slutenvård. 

Granskningen inriktas i huvudsak mot att bedöma Region Västernorrlands rutiner 
för samverkan. Någon motsvarande bedömning beträffande berörda kommuner 
har inte ingått i granskningen. 

Utifrån syftet görs bedömning om det finns rutiner för samverkan mellan berörda 
parter beträffande i huvudsak inskrivning, planering för utskrivning, fast vårdkon-
takt, informationsöverföring och fortsatt vårdplanering. 

Iakttagelser och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att Hälso- och sjukvårdsnämnden i huvudsak 
har säkerställt att det finns förutsättningar för samverkan vid utskrivning av pati-
enter från psykiatrisk slutenvård utifrån det regelverk som infördes 2019. Vi be-
dömer att det i allt väsentligt finns rutiner för samverkan mellan berörda parter 
utifrån de centrala delarna i lagen. 

Vidare bedömer vi att verksamheten i huvudsak bedrivit ett ändamålsenligt förbe-
redelsearbete inför införandet av den nya lagen. Granskningen indikerar även att 
medelvårdtiden för utskrivningsklara patienter har sjunkit efter lagens införande, 
vilket är positivt. 
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Vi har noterat ett antal utvecklingsområden och lämnar därför följande rekom-
mendationer till nämnd och verksamhet: 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa tillräcklig rapportering avse-
ende insatser, mål och resultat utifrån Lagen om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. 

• Överväg hur relevanta och uppföljningsbara mål kan formuleras inom om-
rådet. 

• Utred om det finns behov av tydliggörande av hur fast vårdkontakt ska ut-
ses inom organisationen samt om ansvar som sammankallande mot övriga 
parter behöver klargöras. 

• Överväg att mer systematiskt och strukturerat arbeta med riskbedömning 
och riskhantering kopplat till samverkansprocessen. 

• Fortsätt att utveckla processen för säkerställande av att kriterierna för 
kommunernas betalningsansvar uppfylls så långt det är möjlig. 

• Säkerställ att samtliga berörda erhåller nödvändig utbildning inom aktuella 
områden. 

• Säkerställ rutiner för behörighetstilldelning i Prator. 

 
Vi vill få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens synpunkter. Svaret bör vara oss 
tillhanda senast den 10 juni 2020. 
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