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Ärende: Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting 
och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

  
 Sammanfattning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder ikraft den 1 januari 
2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. 
I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av 
god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver 
insatser från socialtjänsten eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska 
lagen dessutom främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den 
slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt 
att patienten är utskrivningsklar. Vad gäller lagens innehåll och tillämpning 
berörs i huvudsak bestämmelser om: 
·        Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits 

ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

·        Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna. 

·        Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
  

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna komma 
överens om vissa centrala delar i sin samverkan i överenskommelser, 
riktlinjer och rutiner. I Västerbotten är utgångspunkten för överenskommelsen 
att parterna ska tillämpa lagen. Parternas mål är att överenskommelsen ska 
bidra till ett förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen med patienternas 
behov i fokus samt att patienterna upplever en trygg, säker, samordnad, 
delaktig och effektiv övergång från sluten vård till landstingsfinansierad öppen 
vård och kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

  
 

  
  

 



  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 20171110.pdf 
 
Bilaga: Rekommendation AC Konsensus Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.pdf 

 
 Socialchefens förslag till beslut 
 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta  

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i enlighet med beslutsunderlaget. Överenskommelsen gäller från 
2018-04-03 och tillsvidare. 

 
  
  
  
  
Expedieras 
  

https://drive.google.com/open?id=14ZdPllFWwkYUP7ypxfokSNsw8uJKv167
https://drive.google.com/open?id=1lL8hYOocY3MYBLYEbpMfEM3fVVeyDjx_

