
Utbildning för experter i arbetsprocess gällande riktlinjer vid samverkan 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Målgrupp   
Utsedda experter inom slutenvården, primärvården, öppenvården samt alla kommuner. 

Förkunskaper 

Utbildningen bygger på att du som deltagare har förberett dig med att läsa och ta del av följande: 

1. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612 

2. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning 

https://www.regionvastmanland.se/vardgivare/vardsamverkan/lansgemensamma-

dokument/samverkan-vid-utskrivning/ 

3. Riktlinjer https://www.regionvastmanland.se/vardgivare/vardsamverkan/lansgemensamma-

dokument/samverkan-vid-utskrivning/ 

4. E-utbildning i arbetsprocess (finns på Kompetensplatsen fr. o. m. augusti) 

Det är en fördel att även ha genomgått E-utbildning COSMIC LINK samt SIP före utbildningen (finns 

på Kompetensplatsen).  

Beskrivning 

Från årsskiftet gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med 

syftet att både korta ner väntetiden för utskrivningsklara patienter och förbättra samverkan mellan 

kommunen, regionsfinansierade öppna vården/primärvården samt slutenvården. Detta innebär 

förändrade arbetssätt för alla i vårdkedjan.  

Denna utbildning fokuserar på hur alla berörda behöver ändra sitt arbetssätt för att följa den nya 

utskrivningsprocessen i enighet med lag, riktlinjer och praktiska anvisningar 

Mål  

Målet är att de som utbildas till experter inom sin verksamhet ska ha kunskap och samsyn i 

arbetsprocessen gällande utskrivning från slutenvård. Deltagarna ska ha kunskap om varför, när och 

hur momenten i processen ska göras och ska kunna förmedla det till andra berörda på arbetsplatsen. 

Deltagarna ska känna sig trygga i rollen som expert. 

Tidsåtgång 

3 timmar 

Övrig information 

Utbildning i COSMIC LINK kommer att hållas i oktober. 

Anmälan  

För regionens medarbetare på kompetensplatsen.  

För medarbetare i kommunerna till respektive ansvarig i berörd kommun. 

 



Utbildning av experter i arbetsprocessen, kommuner 

Kommun Lokal  Datum   Ansvarig/information 

Arboga (4) Rådhuset 11/9 kl. 13.00-17.00 annelie.nilsson@arboga.se 

Köping (10) Utbildningslokal, 

Förvaltningshuset 
29/8 kl. 13.00- 17.00 och  

6/9 kl. 13.00- 17.00 
eva.saaw@koping.se 

Kungsör (8) Södergården 11/9 kl.8.00-11.00  sandra.karlsson@kungsor.se 

Hallstahammar (7) Äppelparken (Ingrid Maries 

Väg 1) i Ingrid Maries rum  
 6/9 kl 13.00- 16.00 carola.anderberg@hallstahammar.se  

katarina.soderlund@hallstahammar.se  

Surahammar (2) 
 

    

Västerås (120) Bokar själva  Meddelar själva  ann.ostling@vasteras.se  

Fagersta (10) Norberg (3) 

Skinnskatteberg (3) 
Lindgården  10/9 kl. 13.00-16-00 susanne.flyckt@fagersta.se 

margareta.forsstrom@norberg.se 

helena.cederberg@skinnskatteberg.se 

Sala kommun (10) Sala 

sjukhus (14) 
Samlingssalen, Sala sjh 12/9 kl. 8.00-12.00 sarah.akesson@regionvastmanland.se  

bjorn.gustafsson@sala.se 

 

 

 



Utbildning av experter i arbetsprocessen, regionen 

Region Lokal  Datum  Anmälan 

Västerås sjukhus (120) 

inkl. Vuxenpsykiatri 

slutenvård (8) 

Samlingssalen, Västmanlands 

sjukhus Västerås 
21/8 kl. 8.30-11.30 alt. 13.00-16.00,  
4/9 kl. 8.30-11.30 alt. 13.00-16.00 

(inkl. VUP), 
10/9 kl. 13.00-16.00 

Kompetensplatsen 

Fagersta sjukhus (4) 
  

Kompetensplatsen 

Köping sjukhus (15) KTC föreläsningssal, Västmanlands 

sjukhus Köping 
27/8 och 30/8 kl. 13.00-16.00 Kompetensplatsen 

Primärvård (50) 

+ ÖM (?) 

+ Vuxenpsykiatri öppenvård 

(13) 

Samlingssalen, Västmanlands 

sjukhus Västerås 
28/8 kl. 8.30-11.30 alt. 13.00-16.00, 

18/9 kl. 8.30-11.30 (inkl. VUP) alt. 

13.00-16.00 

Kompetensplatsen 

Konferensrum, Västmanlands 

sjukhus Köping 
5/9 kl. 13.00-16.00,  

19/9 kl. 13.00-16.00 
Kompetensplatsen 

Lindgården 6/9 kl. 13.00-16.00 Kompetensplatsen 

BUP sluten o öppenv. (12)  

Habiliteringen (11) 
Vetskapen, Västmanlands sjukhus 

Västerås 
12/9 kl.13.00-16.00 Kompetensplatsen 

Rättspsykiatri (6) Utbildningssalen Rättspsykiatrin, 

Sala 
4/10 kl. 13.00-16.00 Kompetensplatsen 

 

 


