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Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Yttrandet till revisionen avseende revisorernas granskning av samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från slutenvård godkänns.
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.

Ärendet
Revisorerna beslutade att genomföra en granskning för att bedöma om nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vårds riktlinje avseende “Trygg hemgång
och effektiv samverkan” följs vid utskrivning från slutenvård. Efter genomförd
granskning är den sammanfattade bedömningen att nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård till viss del säkerställer en ändamålsenlig
utskrivningsprocess.
Nämndens yttrande anger att granskningen har skett under en tid där
verksamheterna präglats hårt av pandemins effekter. Nämnden anser att det finns
en otydlighet i vilka funktioner som intervjuats. De övergripande
systemeffekterna som varit positiva har inte kommit med i rapporten. Vid
uppföljning av antalet dagar för utskrivningsklara visar det på ett effektivt arbete.
Vid nämndens beredning av ärendet framkommer att representanter från
kommunerna och Region Sörmland i Länsstyrgruppen anser att det över lag
fungerar bra. Förbättringsmöjligheter ses och åtgärder vidtas genom bland annat
genomgång av riktlinjen i samtliga verksamheter.
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I den fortsätta omställningen till ”God och nära vård” som i Sörmland heter ”Nära
hälsa” ses att det täta samarbetet som etablerats det senaste året ger goda
förutsättningar för fortsatt dialog och utveckling av arbetssätt och följsamhet till
riktlinjen. En grund till gemensamt arbete för den enskilde genom hela processen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-03
Yttrande över granskningsrapport - Granskning av samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från slutenvård
Granskningsrapport - Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från
slutenvården
Beslutet expedieras till
Revisorerna
Akten
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Yttrande över granskningsrapport - Granskning av
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård
Granskning av nämnden för socialtjänst och vårds riktlinje samt uppföljning av
riktlinjen, “Samverkan för trygg och effektiv utskrivning vid slutenvård”, har
genomförts. Syftet med granskningen är att bidra till revisorernas underlag för att
bedöma om nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård bedriver en
ändamålsenlig verksamhet genom att besvara följande revisionsfrågor:



Följs beslutad överenskommelse samt riktlinje rörande samverkan vid
utskrivning från slutenvård?
Är nämndens uppföljning gällande samverkan vid utskrivning
ändamålsenlig?

Revisonens bedömning
Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård till viss del säkerställer en ändamålsenlig
utskrivningsprocess. Granskningens bedömning är att intentionerna i beslutad
riktlinje är goda men det finns centrala delar i denna som inte följs. Brister finns i
kontinuitet som påverkar centrala delar av utskrivningsprocessen. Den
sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för de
valda revisionsfrågorna i granskningen. Nämnden rekommenderas att, inom ramen
för sitt uppdrag, fortsatt verka för en stärkt implementering och efterlevnad av
beslutad riktlinje. Det är särskilt viktigt att förbättra kontinuiteten i de
nyckelfunktioner som finns kopplat till utskrivningsprocessen.

Nämndens yttrande
Granskningen har skett under en tid där verksamheterna präglats hårt av pandemins
effekter. Nämnden anser att det är en brist i revisionen att det endast är
tjänstepersoner inom Region Sörmland samt representanter från tre kommuner som
intervjuats. Nämnden anser vidare att det finns en otydlighet i vilka funktioner som
intervjuats. Sålunda finner nämnden det svårt att dra de slutsatser revisorerna gör.
De övergripande systemeffekterna som varit positiva har inte heller kommit med i
rapporten. Vid uppföljning av antalet dagar för utskrivningsklara visar det på ett
effektivt arbete. Vid nämndens beredning av ärendet framkommer att
representanter från kommunerna och Region Sörmland i Länsstyrgruppen anser att
det över lag fungerar bra.
Bortsett från pandemin och dess effekter anger närvårdsstrukturen
förbättringsmöjligheter i vissa fall där det förekommer en oklarhet kring
definitioner av processerna vid utskrivning exempelvis att gul process kan bli grön
process. Det förekommer utskrivningar sena fredagseftermiddagar där det är svårt
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resursmässigt för kommunerna att ta emot, det är ofullständiga ordinationer och
oklarheter som leder till sämre hemgång för den enskilde som även kan resultera i
behov av återinläggning. Det blir även påfrestningar för samtliga inblandade
funktioner för kommun och region.

Åtgärder






Uppföljning sker redan idag på aggregerad nivå. Dock ska problem som
uppstår lösas direkt och med de som var inblandade för att tillse att det blir
rätt vid varje enskilt tillfälle. Genomförs via avvikelser som noteras,
diskuteras och följs upp.
Genomgång av riktlinjen i samtliga verksamheter, göra den känd för alla
för en behovsstyrd process vid hemgång.
Tillse att alla berörda funktioner deltar vid SIP och kallas till SIP.
Fortsätta granska återinläggningar och genomföra lämpliga åtgärder på
individnivå men även systemnivå.

I den fortsätta omställningen till ”God och nära vård” som i Sörmland heter ”Nära
hälsa” ses att det täta samarbetet som etablerats det senaste året ger goda
förutsättningar för fortsatt dialog och utveckling av arbetssätt och följsamhet till
riktlinjen. En grund till gemensamt arbete för den enskilde genom hela processen.
Omställningen innebär även att sjukhusvården/specialistvården närmar sig
patienten och ger vård där den befinner sig, digitalt eller fysiskt. Den rörelsen av att
organisation anpassar sig efter invånaren ger möjligheter för individen att ta eget
ansvar. Förväntade effekter är bland annat att minska behov av slutenvård samt
återinläggningar och därmed färre hemgångsklara patienter samt fokus på
hälsofrämjande och förebyggande insatser.
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