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Inledning
Denna praktiska anvisning syftar till att främja en god vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst
av god kvalité för den enskilde som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala
hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppen- och slutenvård.
Praktiska anvisningarna ska även tydliggöra parternas roller.
Praktiska anvisningar- Analys och ekonomi, lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård riktar sig till analysgrupper och ekonomiansvariga inom
kommun och landsting.

Gemensam ledstjärna och målbild

Ledstjärnan är att se till den enskildes bästa!

Ledstjärnan är att skapa goda förutsättningar för den enskildes vård och omsorg samt
gemensamt verka för att ansvarsgränserna mellan huvudmännen hanteras smidigt. Den
enskilde och närståendes delaktighet är en förutsättning.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus, bedriva en god och effektiv
vård och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som behöver insatser från skola, omsorg och socialtjänst
och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt landstingets öppen- och
slutenvård.

Uppföljning och analys
Analysgrupper
Det ska finnas tre analysgrupper i norra, mellersta och södra delen av länet.
På länets tre sjukhus ska det finnas en ansvarig som ska kalla berörda inom psykiatrin,
öppenvård, primärvård samt kommunen för uppföljning och analys.
I primärvården kallas utsedda representanter i norra, mellersta och södra delen av länet
I psykiatrin kallas utsedda representanter i norra och södra delen av länet.
I kommunen skickas kallelse till specifikt utsedd person.
Analysgrupperna ska mötas 2 gånger per termin.
Uppdrag

Ta fram statistik från Vården i siffror och Regionens datajournal (Cosmic) samt avvikelser
från avvikelsesystemet LISA i Cosmic.
Genomföra analys av utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård samt föreslå
förbättringsåtgärder.
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Förbättringsåtgärder dokumenteras i en handlingsplan vilken översänds senast 31 mars samt
30 september till Informationsöverföringsgruppen och Samverkansgruppen
(Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte).
Underlag för analys

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal samordnade individuella planer mellan landsting och kommunerna redovisas per
kommun, hälsovalsenhet, klinik och kvartal.
Fast vårdkontakt när uppdrag givits till den kommunala hälso- och sjukvården.
Status i inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar.
Utskrivningsplan eller Samordnad individuell plan på individnivå.
Indikatorn oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar är ett mått som visar på hur
samverkan fungerar mellan sluten och öppen vård i landstinget samt vård och omsorg i
länets kommuner.
Antal utskrivningsklara dagar inom somatiska vården i genomsnitt per kommun och
månad samt halvår.
Antal utskrivningsklara dagar i genomsnitt inom den psykiatriska vården redovisas
separat per kommun och kvartal.
Antal utskrivningsklara dagar redovisas på individnivå per kommun och månadsvis.
Individens upplevda delaktighet följs i nationella och lokala mätningar såsom
patientenkäter och öppna jämförelser.

Samverkansgrupp (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte)
Samverkansgrupperna i norra, mellersta och södra delen av länet sammankallas av
sjukhuschef.
I samverkansgrupperna ingår representanter på verksamhetschefsnivå från sjukhus, psykiatri,
öppenvård, primärvård samt kommunerna.
Samverkansgrupperna ska mötas 2 gånger per termin efter analysgruppsmötena.
Uppdrag

Dialog mellan huvudmän.
Handlingsplan från analysgruppen diskuteras och åtgärder vidtas. Minnesanteckningar till
sammankallande i Informationsöverföringsgruppen.

Informationsöverföringsgruppen
Informationsöverföringsgruppen utses av Länsgemensam ledning i samverkan och består av
representanter från kommun och region. Sammankallande är regional utvecklingsledare från
kommun eller region.
Informationsöverföringsgruppen ska mötas 2 gånger per termin.
Uppdrag

Ett av uppdragen är att sammanställa handlingsplaner från de tre olika analysgrupperna samt
Samverkansgrupperna och planera/genomföra förbättringsåtgärder på regional nivå samt
sprida de goda exemplen.
Återrapportering sker till beredningsgruppen i Länsgemensam ledning i samverkan samt
information ges via Nyhetsbrev.
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Ekonomi
Ekonom i Regionen sammankallar berörda när en kommun har fått betalningsansvar utifrån
överenskommelsen. Ekonomen ansvarar att underlag skickas till berörda.
Uppdrag

Analys av utskrivningsklara dagar för aktuell kommun utifrån om parterna uppfyllt sina
åtaganden i Överenskommelse lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Resultatet ska meddelas skriftligt till Regionens ekonomiservice.
Underlag för ekonomisk reglering

•
•
•
•
•

Antal utskrivningsklara dagar inom somatiska vården i genomsnitt per kommun och
månad samt halvår.
Antal utskrivningsklara dagar i genomsnitt inom den psykiatriska vården redovisas
separat per kommun och kvartal.
Antal utskrivningsklara dagar redovisas på individnivå per kommun och månadsvis.
Fast vårdkontakt när uppdrag givits till den kommunala hälso- och sjukvården.
Status i inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar.

Indikator utskrivningsklara dagar
Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå
målet. Vid Länsgemensam ledning i samverkan sista sammanträde för året beslutas målet för
nästkommande år för genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar för Kalmar län.
Indikatorn för år 2019 är 0,8 utskrivningsklara dagar i genomsnitt. Betalningsansvar utgår
från dag 4.
Beslut angående ekonomisk reglering tas i Länsgemensam ledning i samverkan.
Underlag

Underlag för analys och ekonomiuppföljning tas fram av Utdataenheten i Regionen som
skickas till representanterna i analysgrupperna samt till sammankallande ekonom i Regionen.

Beslutad av och revideras
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och
sjukvård i Kalmar län den 1 mars 2019.
Gäller ifrån 1 januari 2019.
Revideras årligen eller vid behov av Beredningsgruppen i Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård.
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