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Vårdsamordning och dokumentation i Link för att undvika betalningsansvar
Bakgrund
Med anledning av att kommunerna i Region Västmanland bestrider fakturor på
patienter som är utskrivningsklara med motiveringen; man anser att primärvården
inte följt lagen och riktlinjer i utskrivningsprocessen, uppdateras följande
information.
Lagen om samverkan vid utskrivning
Genom lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612) har vårdcentralerna fått ett större ansvar i utskrivningsplaneringen
gällande patienter som skrivs ut från sjukhus och är i behov av insatser efter
utskrivning. Syftet är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård
på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas
så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus därmed så långt möjligt kan
undvikas för utskrivningsklara patienter. Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
En samordningsfunktion (vårdsamordnare) ska finnas på varje vårdcentral. Riktmärke
för samordningsfunktionens dimensionering är ca 20 timmar/vecka för en
vårdcentral med 10 000 listade. Samordningsfunktionen består av en eller flera
namngivna medarbetare. Vårdsamordnarna har fördjupade kunskaper om
arbetsprocess och Cosmic Link och ombesörjer att övrig personal på enheten får de
kunskaper de behöver för att flödet för utskrivningen ska bli så optimalt som möjligt.
Primärvårdprogrammet 2022 kap 4.4
Ekonomisk reglering
Betalningsansvar inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter att
patient definierats som utskrivningsklar, enligt fastställda kriterier, överskrider tre
dagar under en kalendermånad. Konsekvenserna av att de olika momenten i
utskrivningsprocessen inte följs blir att kommunerna bestrider fakturorna.
Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har:
• underrättat kommunen om att patienten har skrivits in
• underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar
• i de fall en samordnad individuell planering ska genomföras är kommunen
betalningsansvarig endast om den fasta vårdkontakten i den regionfinansierade
öppna vården har kallat till samordnad individuell planering inom tre dagar från
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att patienten förklarats utskrivningsklar. Kommunikation med patient och
berörda enheter bör dokumenteras i journal och i LINK.
Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Fast vårdkontakt i öppenvården ansvarar för följande
Vid inskrivning:
• Utser Fast vårdkontakt
• Ev. avbokas mottagningsbesök
• Meddelar slutenvården om pågående insatser
Under vårdtiden:
• Planerar för hemgång tillsammans med patienten
• Dokumenterar enhetens planering i utskrivningsplanen
• Sammankallar samt leder SIP om den ska göras på sjukhus
Inom tre dagar efter utskrivningsklar (dvs slutenvården är klar med patienten som
fortfarande befinner sig fysiskt på sjukhuset):
• Stämmer av med berörda enheter om tidpunkt för SIP
• Skickar kallelse till SIP eller uppföljning av SIP i hemmet
• Meddelar berörda enheter om SIP inte behövs
Exempel på dokumentation i utskrivningsplan och journal:
Ej aktuellt med SIP, patienten vill inte ha SIP, SIP planeras tre veckor efter hemkomst,
patienten ska till korttids inte aktuellt med SIP i nuläge.
Samverkan vid utskrivning - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Med vänlig hälsning
Maria Martinsson
Verksamhetschef Vårdval primärvård

