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1. Sammanfattning  

Projektet har genomförts på uppdrag av Strategisk grupp socialtjänst och näraliggande 
hälso- och sjukvård1 och har framförallt syftat till att utveckla och samordna vårdprocesserna 
utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Arbetet har 
genomförts enligt projektdirektiv och plan. Överenskommelsen för trygg och effektiv 
utskrivning har dock inte kunnat färdigställas inom ramen för projekttiden, då frågan om 
betalningsansvar mellan huvudmännen inte beslutats.  
 

Projektet har varit uppdelat i två delprojekt, A och B samt specifika uppdrag till 
projektledningsgruppen. Arbetsgruppen för delprojekt A avslutades 170419, då förslag till 
Riktlinje lämnades över till projektledningsgruppen för fortsatt handläggning inför 
fastställande. Förslag till Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och vård- 
och omsorgsplanering i öppenvård fastställdes av Strategisk grupp 171006 efter en bred 
tjänstemannaberedning, inkluderat beredning i Taktisk grupp äldre. 
 

Delprojekt B genomförde uppdraget att övergå från tidigare IT-stöd Meddix till Lifecare 
enligt plan i oktober 2017. Förändringen innebar också att rutinen att faxa blanketter om 
inskrivning i hemsjukvården och enstaka hembesök ersattes av IT-stödet. Lifecare 
utvecklades därefter utifrån framtagen Riktlinje, i nära samarbete med leverantör Tieto och 
övriga län/regioner som använder Lifecare, inför starten av nytt arbetssätt 180130.  
 

Projektledningsgruppen arbetade under våren fram förslag till Överenskommelse för trygg 
och effektiv utskrivning, exklusive avsnitt om ekonomisk reglering, som del i tjänstemanna-
beredningen med möjlighet till synpunkter under maj/juni. Särskilda dialoger och processer 
har genomförts för att säkra närsjukvårdens förändrade ansvar och roll, hjälpmedels-
hanteringen och för att utveckla den samordnade individuella planen. Projektlednings-
gruppen har också arbetat med ekonomisk bilaga i samarbete med ekonomer i Region 
Halland och Hallands kommuner. Kommunikationsplan har tagits fram i samarbete med 
kommunikatör från Region Halland och Halmstads kommun. Extranätsida på Region Halland 
webb har utvecklats för att samla fastställda underlag och aktuell information.    
 

Huvudprojektledaren har haft kontinuerliga avstämningar i Taktisk grupp äldre och 
Strategisk grupp kring genomförandet av projektet. Information har också genomförts i 
andra taktiska grupper och forum som berörs av den nya lagstiftningen.  
 

Inom ramen för uppdraget och utifrån beslut i Strategisk grupp har utvecklingsledare och 
objektspecialist rekryterats med uppdrag att implementera och stödja följsamheten till 
Riktlinjen, samt att vara användarstöd i verksamheten. Inför övergången till nytt arbetssätt 
erbjöds utbildningar och manualer, lathundar samt filmer togs fram som stöd och vägledning 
för berörda verksamheter. 
 

Utskrivningsprocessen i fastställd Riktlinje är en start i utvecklingen mot att möta den nya 
lagens syfte och förväntade effekter. Fortsatt utvecklingsarbete är därför aktuellt, vilket kan 
leda till att Riktlinjen kommer att behöva revideras.  

                                            
1
 I detta dokument kallad Strategisk grupp  
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2. Bakgrund 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) har ersatt 
Betalningsansvarslagen (BAL), enligt betänkandet SOU 2015:20.  
Lagen ska främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från   
sluten vård behöver insatser från både landsting och kommun. Samverkan ska utgå från fast 
vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP), som sedan tidigare finns i lagstiftningen. 
Den landstingsfinansierade öppna hälso- och sjukvårdens roll och ansvar förändras för att bli 
en mer aktiv part i planeringen. Fokus ökas på datum för utskrivningsklar, med en preliminär 
bedömning av vårdtiden redan vid inskrivning på vårdavdelning. Planeringen/dialogen med 
berörda aktörer ska starta tidigt under vårdtiden, om möjligt redan i samband med 
inskrivning. Vårdtiden ska vara så kort som möjligt i slutenvård och patienten ska inte vara 
kvar efter att hen är utskrivningsklar.  
 
Enligt lagen ska regionen och kommunerna utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan 
och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 
betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas. 
 
För att förbereda berörda verksamheter i Halland, inför övergång till ny lagstiftning, tog 
Strategisk grupp beslut om ett regiongemensamt projekt, enligt framtaget projektdirektiv 
2016-01-29 och projektplan 2016-03-21.  
 
Fastställda riktlinjer 
Inför Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland, som infördes 2015-04-27, tog Taktisk grupp 
äldre inom den Regionala stödstrukturen fram följande underlag: 
• ”Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region 

Halland med stöd av Meddix” beslutades på strategisk nivå 2015-02-06.  
Omfattar alla patienter som behöver vård och/eller omsorgsinsats i samband med 
utskrivning från slutenvården. 
 

• ”Riktlinjer för vårdplanering hemsjukvård i öppenvård och enstaka hembesök” beslutades 
i Taktisk grupp äldre 2015-02-23. 
Omfattar alla patienter där närsjukvården lämnar över till hemsjukvården att utföra 
vårdinsatser i hemmet.   

 
Samordnad individuell plan 
Enligt gemensam överenskommelse för Socialtjänstlagstiftningen och Hälso-och 
sjukvårdslagen januari 2010, ska samordnad individuell plan (SIP) upprättas då en person har 
behov av insatser från båda huvudmännen. SIP utgår från brukaren/patienten och målet är 
att förbättra samordning och samverkan av vård och omsorg, enligt cirkulär 09:66 från 
Sveriges kommuner och landsting.  
 



 

 
 

4 

 

   01054  

  

  

Slutrapport 

  Datum  Version  

Projekt - Trygg och effektiv utskrivning  2018-08-31 Slutversion 

 

 

 

 

Inom ramen för den nationella satsningen PRIO-psykiatri har SIP funnits med som ett 
område där det utgått prestationsersättningar till de som upprättat en SIP. Blanketter och 
utbildningsmaterial togs fram inom ramen för denna satsning i samarbete mellan Region 
Halland, Hallands kommuner och samordningsförbundet i Halland. Strategisk grupp tog 
beslut om gemensamma SIP-blanketter för barn respektive vuxna i Halland 2015-04-17. 
 
SIP inkluderas i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och 
Strategisk grupp beslutade 2015-10-16 att teckna tilläggsavtal gällande IT-stöd för SIP. 
Beslutet syftade till att använda ett gemensamt informationsöverföringssystem för riktlinjer 
och blanketter kopplat till vårdplanering.  
 
Vårdplanering via video 
I mål och handlingsplan för Taktisk grupp E-Hälsa, inom den Regionala stödstrukturen, har 
arbete med vårdplanering via video funnits som ett prioriterat utvecklingsområde 
tillsammans med gemensamt tekniskt stöd. Ett utvecklingsområde som berör 
vårdplaneringen och därmed detta projektuppdrag. 

3. Syfte  

Enligt projektplanen har projektets syfte varit att samordna vårdprocessen för personer i 
vårdkedjan gällande vårdplanering och SIP enligt betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård, SOU 2015:20” och Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612), samt tillhörande IT-stöd för informationsöverföring.   

4. Mål  

Målbeskrivningen utgår från formuleringar i projektplanen. 

4.1. Huvudmål 

Målet har varit att ta fram förslag till en regional överenskommelse om gemensamma 
riktlinjer mellan huvudmännen enligt intentionerna i ”Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård”. 

4.2. Delmål 

a) Samordna utifrån huvudmålet nuvarande riktlinjer och rutiner, blanketter för 
vårdplanering och samordnad individuell plan vid in- och utskrivning från sjukhus 
inom Region Halland.  

b) Införa ett IT-system som kan stödja informationsöverföringen för vårdplanering och 
samordnad individuell plan vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland. 
Det ska utgå från resultatet av delmål a. 
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4.3. Projektmål 

- Ta fram förslag till Överenskommelse för trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvård.  

- Ta fram förslag till en gemensam riktlinje mellan huvudmännen enligt intentionerna i 
”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.  

- Utveckling av den samordnade individuella planen för att kunna användas i vårdens 
övergångar.  

- Utveckla och införa ett IT-system som kan stödja informationsöverföringen för 
vårdplanering och samordnad individuell plan vid in- och utskrivning från sjukhus 
inom Halland utifrån resultatet av delprojekt A. 

4.4. Effektmål 

- Samarbetet mellan parterna ska utgå från det bästa för hallänningen och leda till en 
trygg, säker, effektiv och jämlik vård. 

- Patientens delaktighet ska öka bland annat genom att samverkan utgår från en 
samordnad plan som följer patienten i vård- och omsorgskontakter. 

- Utveckling av ett nytt IT-stöd ska underlätta samverkan och öka patientsäkerheten 
samt kvaliteten i vårdens övergångar. 

- Vårdtiden ska minska i slutenvården från att patienten är utskrivningsklar till att 
patienten skrivs ut.  

4.5. Måluppfyllnad  

Projektuppdraget har genomförts enligt direktiv och plan. Förslag till Överenskommelse 
(exklusive avsnitt om betalningsansvaret), Riktlinje, samordnad individuell plan (SIP) har 
tagits fram och utveckling av IT-stödet har genomförts, allt i nära samverkan mellan berörda 
parter. Genomförandet har planerats för att skapa förutsättningar för en bred delaktighet 
under hela projektet, då omställningen till nytt arbetssätt på något sätt berört all vård och 
omsorg i Halland. 
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5. Projektorganisation 

I detta avsnitt beskrivs strukturen för projektorganisationen. 

5.1. Beställare 

Strategisk grupp är beställare av projektet och har haft ansvar för beslut om projektdirektiv, 
projektplan, vägval för intentionerna enligt lagstiftningen, styrdokument för vårdplanering 
och SIP, samt beslutsgång för överenskommelsen.  

5.2. Styrgrupper 

5.2.1. Taktisk grupp äldre 

Taktisk grupp äldre har varit styrgrupp för delprojekt A och ansvarat för:  

- måluppfyllelse för uppdraget 

- representanter till arbetsgrupp A  

Styrgruppen har också ansvarat för att styrdokument för vårdplanering och SIP följer 
intentionerna enligt lagstiftning och beslut från Strategisk nivå. Ett arbete i nära samarbete 
med övriga taktiska grupper.  
 

5.2.2. Taktisk grupp E-hälsa 

Taktisk grupp E-hälsa har varit styrgrupp för delprojekt B och ansvarat för:  

- måluppfyllelse av uppdraget 

- inriktning och samordning av annan teknik som kunnat påverka optimal lösning 

Uppdraget har även omfattat ställningstagande till eventuellt utökade kostnader som kunnat 
uppkomma för IT-stöd.  

5.3. Projektledningsgrupp 

Projektledningsgruppen har bestått av fyra personer, huvudprojektledare, delprojektledare 
för de två delprojekten samt representant för kommunperspektivet (sedan utsedd 
huvudprojektledare behövde ersättas hösten 2016).   

Huvudprojektledaren byttes ut i november 2016. Delprojektledare för delprojekt B byttes ut 
september 2016 och ansvaret för delprojekt A övergick till huvudprojektledaren våren 2017.  

Projektledningsgruppen har sedan hösten 2016 bestått av: 
Ingrid Kvist, utredare, huvudprojektledare 50% (utlånad från Hallands sjukhus) 
Marie Paulsson, utvecklare Regionkontoret, delprojektledare A, 50% 
Helen Svensson, Verksamhetsstöd IT, delprojektledare B, 50% 
Carina Svarvali, tf medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och kvalitetsstrateg Varbergs 
kommun, representant för kommunperspektivet 
 
 



 

 
 

7 

 

   01054  

  

  

Slutrapport 

  Datum  Version  

Projekt - Trygg och effektiv utskrivning  2018-08-31 Slutversion 

 

 

 

 

Uppdragen som huvudprojektledare och delprojektledare har organisatoriskt tillhört 
Regionkontoret och Avdelningen för regional samverkan. Representanten för kommunens 
perspektiv var anställd i Varbergs kommun.   
 
Projektledningsgruppens uppdrag har omfattat framtagande av Överenskommelse enligt 
intentionerna i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, samt att 
säkerställa projektets alla delar enligt fastställt projektdirektiv och plan. 
Projektledningsgruppen kompletterade uppdraget med frågan om processen för Trygg 
hemgång kunde bli en del i ny utskrivningsprocess. Detta i syfte att minimera parallella 
processer.  

5.4. Delprojektgrupper 

Delprojektgrupperna har varit sammansatta av representanter från Hallands sjukhus, 
Vårdval Halland, Psykiatrin i Halland och Hallands kommuner.  
 

5.4.1. Delprojekt A 

Uppdraget har omfattat att samordna de riktlinjer och rutiner som fanns gällande 
vårdplanering och SIP. Uppdraget innebar att samordna:  

- Riktlinjer för samordnad vårdplanering (SVP),  
- Vårdplanering i Hemsjukvård i öppenvård och enstaka hembesök,  
- Samordnad individuell plan (SIP) utifrån förändringar i lagförslaget och  

Hallands överenskommelse.  
 
Arbetsgruppsmöten genomfördes ungefär en gång per månad, inkluderat workshops till vilka 
även Regionala genomförandegruppen för hemsjukvårdsöverenskommelsen var inbjuden.  
 

Representantskapet i arbetsgruppen innebar: 
- Sprida information till berörda inom det egna verksamhetsområdet. 
- Inhämta synpunkter inom sitt verksamhetsområde. 
- Stöd och hjälp i lokalt förändringsarbete inom sitt verksamhetsområde. 

 
5.4.2. Delprojekt B 

Uppdraget omfattade att säkerställa att systemstödet Lifecare öppenvård uppfyller 
verksamhetens behov inför ett införande och införa ett IT-system som kan stödja 
informationsöverföringen för vårdplanering och samordnad individuell plan vid in- och 
utskrivning från slutenvården inom Region Halland. Införandet bygger på att delprojekt A har 
samordnat riktlinjer, rutiner och blanketter och tagit ställning till vilka delar som är beroende 
av att läggas in i ett informationsöverföringssystem.  

Koordinator, en för varje kommun och en för varje förvaltning inom Region Halland var 
utsedda att ingå i gruppen för uppgradering, utveckling samt införandet av IT-stöd. 
Representant för de privata vårdcentralerna saknades i delprojektgruppen. 
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Uppdraget för denna arbetsgrupp var: 
- Stöd gällande uppbyggnad och innehåll av Lifecare SVP. 
- Medverkan vid implementering av SITHS-kort. 
- Medverkan vid eventuell uppgradering av nuvarande IT-stöd.  
- Kravställning av IT-stöd utefter resultat av delprojekt A. 

5.5. Referensgrupper och referenspersoner 

Regional samverkan och processtöd till de Taktiska grupperna  

Kontinuerlig information och dialog om utvecklingen i projektet har getts till processtödet 
kopplat till Taktisk grupp äldre, Taktisk grupp Psykiatri och Funktionsstöd, Taktisk grupp Barn 
och unga, Taktisk grupp Missbruk och beroende, Brukarmedverkan och Vård och 
stödsamordning Psykiatri. De taktiska grupperna gavs möjlighet till synpunkter på utkast av 
Överenskommelse och Riktlinje i maj/juni 2017. 
 
Regional genomförandegrupp för hemsjukvård  

Regional genomförandegrupp för hemsjukvård var tidigare en del i den regionala samverkan. 
Kontinuerlig information och dialog om arbetet i projektet har skett på gruppens 
månadsmöten av huvudprojektledaren. Fokus har varit på samordning om förändrade 
arbetssätt som tangerar arbetet i hemsjukvården, samt kopplingar till hemsjukvårds-
överenskommelsen. 
Den regionala genomförandegruppen har bjudits in till de workshops som omfattat 
utveckling av processerna för utskrivning från slutenvården och planeringen i öppenvården.  
 

Referenspersoner 
Patrick Migas, Kungsbacka kommun, sakkunnig i samordnad individuell plan (SIP) och resurs i 
arbetet med utvecklad SIP samt vid utbildningarna. 
 
Fredrik Tågsjö, samordningsförbundets representant och resurs i arbetet med utvecklad SIP 
samt informationsspridning om nytt arbetssätt och underlag till Arbetsförmedling och 
Försäkringskassan i Halland.  
 
Lars-Gunnar Pettersson, verksamhetschef Hjälpmedelscentrum, delaktig i processen och 
utveckling i frågan om hjälpmedelshanteringen kopplat till Trygg och effektiv utskrivning. 
Magnus Öberg, ansvarig för Hallandskatalogen2 (HSA) i Region Halland, resurs och sakkunnig  
i utvecklingen av organisationsträden inom såväl regionen som kommunerna i Halland 
kopplat till behörigheter i Lifecare och kommande digitala system.  

                                            
2 Hallandskatalogen (HSA) är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, 
funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Informationen i HSA används av 
många olika tjänster och utgör underlag för behörighetsstyrning, säkerhetslösningar samt för sök- och 
jämförelsetjänster i Sverige. Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda till exempel Pascal, 
NPÖ, Webcert och kontaktkorten på 1177.se. 
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6. Redovisning - genomförande 

Hallands kommuner, Vårdval Halland (privat och offentlig regi), Hallands sjukhus och 
Psykiatrin i Halland har sedan våren 2016 aktivt arbetat med förberedelserna inför ny 
lagstiftning, på uppdrag av Strategisk grupp. 
 
Tidplanen för projektet har varit 2016-02-01 till 2018-01-30.  
Projektet har genomförts enligt plan och genomförande av aktiviteter har anpassats utifrån 
hur arbetet utvecklats. Under projekttiden har beslut fattats om att skjuta fram 
verkställigheten av ny lagstiftning till årsskiftet 2017/2018 och projektuppdraget har 
anpassats utifrån detta.  
 
I samband med att huvudprojektledaren byttes ut i november 2016 togs en genomförande-
plan fram för resterande projekttid och projektets olika delar. Planen omfattade tidplan för 
arbetsgruppsmöten, workshops, risk- och konsekvensanalys av förslag till utskrivnings-
process och planering i öppenvården, samt utskick för möjlighet till synpunkter på förslag till 
Överenskommelse och Riktlinje i berörda verksamheter.  
 
Genomförandet har präglats av en transparens i hela processen genom att i tidigt skede 
involvera och efterfråga berörda verksamheters synpunkter. Dialogforum, workshops och 
risk – och konsekvensanalyser har banat väg för att parallellt med utveckling av nya 
processer och underlag också förbereda och informera verksamheten inför implemen-
teringen av nytt arbetssätt. Utsedda representanter i projektets arbetsgrupper har haft i 
uppdrag att sprida information och kommunicera med berörda verksamheter som han/hon 
representerar. 
 
Utbildningsinsatser har erbjudits på respektive ort i Halland, samt på Hallands sjukhus 
Halmstad och Varberg under november 2017 till februari 2018, inför start av nytt arbetssätt. 
Inrättande av förvaltartjänster har varit (och är) en viktig resurs i detta arbete.  

6.1. Överenskommelse 

Enligt lagrådsremissen och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska regionen och kommunerna utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och 
förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 
betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas. Lagen innehåller bestämmelser om vad 
som ska gälla för kommunens betalningsansvar om överenskommelse mellan region och 
kommun inte har kommit till stånd.  
 
Projektledningsgruppen arbetade fram ett förslag till Överenskommelse för trygg och 
effektiv utskrivning utan avsnitt om betalningsansvar/ekonomisk reglering, ett underlag som 
omfattades av tjänstemannaberedningen under maj/juni 2017 för synpunkter från berörda 
parter.  
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Projektledningsgruppen fick i februari 2017 i uppdrag av Strategisk grupp att 
konsekvensanalysera förslagen ”betalningsansvar eller tillit”. Underlag togs fram med 
beskrivningar av alternativa lösningar för betalningsansvaret mellan huvudmännen. 
Reviderad version av framtaget förslag till Överenskommelse processades vidare i Strategisk 
grupp under våren 2017. Vid gruppens möte 170616 föreslogs att en politisk styrgrupp med 
tjänstemannarepresentation tillsätts för att hantera betalningsansvaret inom Trygg och 
effektiv utskrivning, på samma sätt som gjordes då överenskommelse om hemsjukvård i 
Halland 2015 slöts. 
 
Huvudprojektledaren har efter avslutad projekttid fått i uppdrag att vara resurs i att 
färdigställa Överenskommelsen om trygg och effektiv utskrivning utifrån beslut i politisk 
styrgrupp och dialog i Strategisk grupp. 

6.2. Riktlinje 

Utveckling av processer och Riktlinje har skett i nära samarbete med Regionala 
genomförandegruppen. 
 
Workshops har använts som dialogform för att ge förutsättningar för ett brett deltagande i 
utvecklingen av processerna. Workshops genomfördes under ledning av huvud-
projektledaren inom ramen för framtagandet av Riktlinje om utskrivningsprocessen från 
slutenvården och planeringsprocessen i öppenvården, samt för hjälpmedelshanteringen 
kopplat till utskrivningsprocessen. 
Deltagarna fick, inför respektive workshop, material och information om hur workshopen 
skulle genomföras. Resultatet dokumenterades och skickades till samtliga deltagare för 
möjlighet till kompletterande synpunkter.  
 
För att säkerställa utformningen av och övergången till förändrad utskrivningsprocess 2018 
skickades processkartorna, som arbetsgrupp A arbetat fram, till berörda parter för en risk- 
och konsekvensanalys utifrån respektive parts perspektiv under februari 2017. Detta för att 
identifiera eventuella risker/svagheter som behövde åtgärdas/säkerställas. Flaggning gjordes 
också i medskickat följebrev om att arbetssätt och roller inom berörda verksamheter kan 
behöva förändras/utvecklas för att stödja nya processer.  
Mall för en enkel risk- och konsekvensanalys inkluderat förslag/planering av åtgärder 
skickades med för sammanställning av analysen. Medskickade frågeställningar var - Vad 
innebär detta för oss? Vad behöver vi utveckla/förändra för att möta förändrad process 
2018? Förslag till områden som respektive part kunde utgå ifrån i analysen beskrevs i 
följebrevet.  
Resultatet av analysen användes i utvecklingen av processerna och berörda parter har 
tillsammans med utvecklingsledarna, i implementeringen av nytt arbetssätt, arbetat vidare 
med delar av det som framkom. 
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Risk- och konsekvensanalyserna visade sammantaget: 
- vilka förändrade vårdbehov som ska planeras på sjukhuset respektive vad som ska 

planeras i hemmet behöver vara tydligt 
- att kapacitet saknas i verksamheten för att klara samordnad planering 7 dagar i veckan  
- risk för låg träffsäkerhet och att meddelande om beräknat utskrivningsdatum dröjer, 

vilket kan förlänga vårdtiden 
- behov av nytt arbetssätt för patienter med enbart behov av insatser från socialtjänsten 
- risk för att berörda verksamheter inte inleder egen planering under vårdtiden 
- risk att rehabiliteringsbehov missas 
- risk för dubbeldokumentation och att SIP blir ett extra arbetsmoment 
- att ansvar och dokumentation av SIP behöver tydliggöras 
- risk att processen försenas om meddelanden och kallelse inte skickas skyndsamt  
- ansvar och roll som fast vårdkontakt behöver tydliggöras  
- svårighet för öppenvården att prioritera deltagande i planeringsmöte 
- behov av att samordna planeringstiderna om flera vårdcentraler kallar samtidigt  
- olika bedömningar av behovet av insatser 
- svårigheter att planera och rigga utredning för biståndsbeslut och nödvändiga insatser vid 

kortare tidsram 
- att hjälpmedelsleveranser kan försena utskrivningsprocessen 
- att utskrivningsklar behöver definieras för att undvika olika tolkningar 
- att patienter skrivs ut utan mediciner och att läkemedeslistan inte är korrekt 
- att långa skrivtider för diktat kan påverka kommunens tillgång till dokumentation i NPÖ 
 
I workshopen om hjälpmedelshanteringen, kopplat till utskrivningsprocessen från 
slutenvården, bjöds representanter in från respektive part och kommun samt 
Hjälpmedelscentrum. Två möten genomfördes i februari/mars som bland annat resulterade i 
förslag till beskrivning av nivå för hjälpmedelsbehovet vid utskrivning: ”hjälpmedel ska vara 
tillgängliga för att patienten ska klara toalettbesök och förflyttning inomhus ”. En skrivning 
som blev en del i kriterierna för hemgångsklar. Workshopen resulterade också i att 
Hjälpmedelscentrum tog fram en särskild riktlinje för hjälpmedelsleveransen kopplat till 
patienter som vårdplaneras inför utskrivning från slutenvården, vilken finns tillgänglig på den 
gemensamma webbsidan.  
 
Hemgångsklar finns inte beskrivet i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, utan är kriterier framtagna i Halland för att säkerställa patientsäkerheten 
genom att förebygga vanligt förekommande brister i vårdkedjan. Kriterierna syftar också till 
en förbättrad kvalitet och tydlighet i dialogen/planeringen inför utskrivning från 
slutenvården. Tidigare hade var och en part någon form av lista/förväntningar på vad som 
skulle vara säkerställt eller uppfyllt inför utskrivning från slutenvården och syftet med 
hemgångsklar är att ha en gemensam och tydliggjord ”checklista” att utgå från i planeringen. 
Förebild var Sörmlands läns överenskommelse. 
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Arbetet utgick ifrån att utgångspunkten i samverkan mellan parterna är tillit med 
målsättningen att patienterna inte är kvar i slutenvården efter att de är utskrivningsklara. 
Kopplingen till hemgångsklar innebär att kriterierna ska vara säkerställda eller uppfyllda inför 
den dag patienten är utskrivningsklar. 
 
Målsättningarna med konceptet Trygg hemgång arbetades in i utvecklad utskrivningsprocess 
genom införande av SIP som stöd i planeringen. 
 
Arbetsgruppen för delprojekt A avslutades 170419 då förslag till Riktlinje lämnades över till 
projektledningsgruppen för fortsatt handläggning inför fastställande. Förslag till Riktlinje för 
trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård 
skickades på en bred tjänstemannaberedning inom Region Halland och Hallands kommuner, 
för möjlighet till synpunkter under maj/juni 2017. Regionala handikapprådet och Regionala 
pensionärsrådet, samt samtliga taktiska grupper gavs också möjlighet till att lämna 
synpunkter. Utifrån inkomna synpunkter reviderades förslag till Riktlinje av 
projektledningsgruppen inför fortsatt beredning och fastställande.  
 

Strategisk grupp beslutade 170407 om att riktlinjen ska börja gälla vid årsskiftet och vara i 
skarp drift i alla verksamheter 1 februari 2018. 

6.3. Samordnad individuell plan – SIP 

Uppdraget var att utveckla/anpassa samordnad individuell plan (SIP) utifrån förändringar i 
lagförslaget och Hallands överenskommelse.  
En mindre arbetsgrupp bildades med sakkunniga om samordnad individuell plan och IT-
stödet Lifecare för utveckling/anpassning av befintliga planer (SIP för vuxna respektive SIP 
för barn). Uppdraget genomfördes i nära samverkan med Samordningsförbundet Halland. 
 
Målsättningen i arbetet var att utveckla en SIP för alla målgrupper och lagstiftningar, vilket 
arbetet resulterade i. Förslag till utvecklad SIP fastställdes i Strategisk grupp i samband med 
att förslag till Riktlinje fastställdes 171006.  
 
SIP har varit en del i utvecklingen av Lifecare och finns sedan starten av nytt arbetssätt 
180130 i digital form. Åtkomst kräver behörighet till Lifecare och inlogg med SITHS-kort, 
vilket gör att den digitala SIP:en inte kan användas i alla sammanhang och av alla aktörer. 
Digital SIP i Lifecare ska därför användas i samband med utskrivning från slutenvården eller 
in- och utskrivning från hemsjukvården. I övrigt och vid driftstopp i Lifecare ska SIP användas 
som blankett, vilken finns att hämta på webbsidan om Trygg och effektiv utskrivning.  

6.4. Uppdradering och utveckling av IT-stöd 

Delprojektgruppen var sammansatt av koordinatorer, en för varje kommun och en för varje 
förvaltning med uppdrag att driva uppgradering, utveckling samt införandet av IT-stödet. 
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Representant har saknats för de privata vårdcentralerna under projekttiden. 
Koordinatorerna träffades 14 gånger á 2 timmar under projekttiden. 
Deltagarna var bland annat delaktiga i att införa riktlinjens intentioner i Lifecare, upplägg av 
utbildningarna i samband med uppgradering från Meddix till Lifecare, formulera frastexter, 
granska e-learningförslag, inventera och föreslå utbildare på hemmaplan.  
 
Arbetsmöten med Tieto har genomförts månadsvis och tätare vid verksamhetskritiska lägen, 
vid vilka delprojektledare och objektspecialist har deltagit. Objektspecialisten har varit resurs 
i att testa Lifecare och sammanfattat delprojektgruppens synpunkter till leverantör. 
 
Övergång till webbtjänsten Lifecare SVP skedde 171017 inom berörda verksamheter, vilket 
innebar en uppgradering från Meddix till Lifecare. Förändringen innebar också att rutinen att 
faxa blanketter om inskrivning i hemsjukvården och enstaka hembesök ersattes av IT-stödet. 
Koordinatorerna och utsedda utbildare utbildades av objektspecialist med uppdrag att 
utbilda i sina respektive verksamheter. De privata vårdgivarna erbjöds utbildning. 
 
De tekniska förberedelserna gällde Region Hallands vårdande enheter och Hallands 
kommuner. Förberedelserna omfattade exempelvis arkivdatabas för avslutade ärenden från 
Meddix SVP/SIP, integration till befolkningsregistret, listningstjänst, säker autentisering med 
SITHS-kort, tester av systemet, e-learning, säkerställa statistikuttag, förberedelser och 
verkställande av övergång från Meddix SVP till Lifecare SVP. Inför övergång till Lifecare 
genomfördes, tillsammans med sakkunnig, en genomgång och vid behov ändringar i Region 
Hallands och Hallands kommuners berörda verksamheters organisationsträd i HSA-
katalogen. 
 
Nytt avtal enligt PUL (personuppgiftslagen) har under projekttiden tecknats mellan Tieto och 
Region Halland, samt mellan Tieto och respektive kommun. Avtalen för Halland är 
uppdaterade av objektägare i Region Halland och Tieto. 
 
Rutinerna kopplat till Lifecare har reviderats och publicerats på Region Hallands intra- och 
extranät. IT-stödet Lifecare SPU öppnades 180130 i samband med att nytt arbetssätt 
startade.  
 
Objektspecialist på 50 % finns för support i Halland kopplat till Lifecare. Övriga 
förvaltarresurser, d.v.s. utvecklingsledarna, finns som stödresurser och bistår också vid 
behov med support till verksamheten.   
 

För att säkra verksamhetsnära kunskap och stöd (exempelvis utbildning) om IT-stödet 
Lifecare och planeringsprocesserna har förslag tagits fram om att koordinatorer ska finnas 
inom berörda verksamheter i Region Halland och Hallands kommuner. Motsvarande 
funktion fanns utsedd kopplat till IT-stödet Meddix, men inte med ett tydliggjort och 
gemensamt uppdrag i Halland.  
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Förslaget omfattar en koordinator per kommun och en koordinator per berörd förvaltning 
inom Region Halland och för privata vårdcentraler. Uppdraget föreslås genomföras inom 
ramen för ordinarie tjänst (uppskattningsvis 5% av heltidstjänst) under samordning av 
objektspecialisten med ansvar för Lifecare IT-system i Halland. Förslag till uppdrag var under 
förankring inom den regionala stödstrukturen när denna rapport skrevs. 

6.5. Samarbete med andra aktörer 

160905 genomfördes en workshop/innovationsdag på Högskolan i Halmstad tillsammans 
med Hicube. Deltagare var huvudprojektledare, delprojektledare A och B, arbetsgrupp A och 
Regionala genomförandegruppen för hemsjukvård. Syftet med dagen var att tänka nytt och 
annorlunda.  
Workshopen resulterade i att 20 stycken utsedda nyckelpersoner/medarbetare inom vård 
och omsorg i kommunerna och regionen intervjuades av resurser inom Hicube. Syftet med 
intervjuerna var att samla in och lyfta fram erfarenheter och perspektiv från de aktörer som 
finns närmast patienten kring trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. 
Det samlade resultatet visar att inskrivningsmeddelande, kallelse och utskrivnings-
meddelande kan komma samtidigt, att hälso- och sjuvårdsansvaret borde vara tydliggjort 
inför planeringen, att vårdplaneringarna på sjukhuset ibland sker i trånga lokaler, att 
tydlighet i ordinationer, recept och aktuell läkemedelslista behöver förbättras, att det är 
svårt att få tag på hjälpmedel tillräckligt snabbt, att tider för hemgång inte alltid stämmer 
och hemtjänstpersonal står och väntar, samt att det missas att avsluta patienten i Meddix. 
Vidare att det varit bra att se om hjälpmedel är beställda och kunna ta del av varandras 
dokumentation. Ett resultat som följt med i arbetet och utvecklingen av riktlinje och kriterier 
för hemgångsklar. 
 
Genomförandet av detta projekt har tagit hänsyn till utvecklingsarbeten i Halland med 
samband och beroenden till detta uppdrag genom avstämningar med ansvariga för 
utvecklingsarbetena.   
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skapat ett nationellt nätverk för övergången till 
ny lagstiftning. Representanter från projektledningsgruppen har aktivt deltagit i dessa 
träffar, som anordnats cirka fyra gånger per år. Ett gemensamt samarbetsforum har skapats 
för nätverket, där det varit möjligt att samla underlag som riktlinjer och överenskommelser, 
samt att göra egna inlägg.  
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7. Förvaltarorganisation 

160916 beslutade Strategisk grupp att samfinansiera två (2,0) förvaltartjänster enligt modell 
för kostnadsfördelning inom den regionala stödstrukturen inför implementering av Riktlinje 
samt förvaltning av Lifecare och Riktlinje. Regional utvecklingsledare med 
samordningsansvar 100%, utvecklingsledare för kommunerna i Halland 50% och 
objektspecialist för Lifecare i Halland 50% har rekryterats och påbörjade sina uppdrag hösten 
2017. Utvecklingsledarnas uppdrag löper under två år, t.o.m. hösten 2019. Finansieringen av 
dessa tjänster delas 50/50 mellan Region Halland och Hallands kommuner.  
Förvaltartjänsternas uppdrag är att vara en resurs för att säkra implementeringen och 
följsamheten till Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning, vara ett användarstöd och en 
sammanhållande länk mellan leverantör av IT-stöd och verksamhet. 
Utvecklingsledare med samordnaruppdrag har också haft i uppdrag att samordna 
indikatorgruppens uppdrag och utveckla uppföljningsindikatorer kopplat till Trygg och 
effektiv utskrivning, tills organisation är tydliggjord och utsedd utifrån konsultrapporten från 
Lumells (bilaga 1). Uppföljningsindikatorer kopplat till Trygg och effektiv utskrivning har 
tagits fram i samarbete med huvudprojektledaren och processats i workshopsform med 
representanter från respektive kommun och från Region Hallands berörda verksamheter.  
 
Förvaltartjänsterna ansvarade tillsammans med huvudprojektledare och sakkunnig om SIP 
för planeringen och genomförandet av utbildningar inför övergång till nytt arbetssätt. Under 
november 2017 till februari 2018 erbjöds utbildningar för medarbetare i storgrupp. 
Utbildningstillfällen erbjöds på respektive ort i Halland samt på Hallands sjukhus Varberg och 
Halmstad. Utbildningssatsningen finansierades med medel från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utvecklingsledare och objektspecialist har sedan fortsatt utbilda, utifrån 
verksamheternas behov. 
 
På grund av att Överenskommelsen inte blev klar under projekttiden och att förvaltar-
resurserna behövde förstärkning i implementeringsarbetet, samt stöd i arbetet med 
uppföljningsindikatorer förstärktes förvaltarorganisationen med resurs i form av tidigare 
huvudprojektledare t.o.m. 180630 på 50%. Detta uppdrag omfattade att vara en resurs i 
implementeringen av nytt arbetssätt, färdigställa Överenskommelsen och vara resurs i 
arbetet med att ta fram indikatorer för att följa upp och utvärdera följsamheten till 
framtagen Riktlinje och kommande Överenskommelse.   
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8. Redovisning – kommunikation 

Kommunikatör inom Region Halland vid regionkontoret har funnits som resurs i 
framtagandet av kommunikationsplan och vid behov av publicering av nyheter på Region 
Hallands intra- och extranätet. Kommunikatör för kommunperspektivet fanns under delar av 
projekttiden från Halmstads kommun, som så småningom ersattes med en kontaktperson 
från respektive kommun som mottagare och spridning av aktuell information.  
Under uppdraget har genomförandet kontinuerligt stämts av i Strategisk grupp, 
styrgrupperna Taktisk grupp äldre och Taktisk grupp E-hälsa och i Gemensamma nämnden 
för hemsjukvårdsöverenskommelsen och hjälpmedel.  
I övrigt har information getts av projektledningsgruppen utifrån förfrågan och behov inom 
berörda verksamheter. 
 

Projektdokumentationen och minnesanteckningar har samlats på en elektronisk 
projektarbetsplats, åtkomlig för alla deltagare i projektgrupperna. 
 
Information till verksamheten har skickats ut som informationsbrev via mail och samlats på 
en extranätsida på Region Hallands webb. 
 
Muntlig information gavs i Regionhandikapprådet och Regionpensionärsrådet inför att 
utkast av Riktlinje och Överenskommelse (utan avsnitt om ekonomisk reglering) skickades ut 
för möjlighet till synpunkter.  
 
För att stödja och säkra närsjukvårdens förändrade ansvar och roll vid utskrivning från 
slutenvården har huvudprojektledaren ansvarat för information, dialog och workshop i 
Vårdval Hallands dialogforum under februari till juni 2017. Workshopen i juni handlade om 
hur närsjukvårdens ansvar att samordna, sammankalla till och delta vid samordnade 
vårdplaneringar kopplat till utskrivning från slutenvården ska säkerställas. Förslaget blev att 
inrätta en gemensam planeringsfunktion för samtliga vårdcentraler (offentlig och privat 
regi). Alternativet var att respektive vårdcentral har detta ansvar och uppdrag.   
 
I samband med utveckling/anpassning av SIP tog Samordningsförbundet Halland, genom 
Fredrik Tågsjö, ansvaret för spridning av information om utvecklingsarbetet kopplat till Trygg 
och effektiv utskrivning och arbetet med SIP till Arbetsförmedling och Försäkringskassan i 
Halland. 
 
 
 
 

https://extra.regionhalland.se/omrh/regionalsamverkan/samverkanvardochsocialtjanst/Trygg-och-effektiv-vardkedja/Sidor/default.aspx
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9. Redovisning – resultat  

Arbetet har genomförts enligt uppdrag från Strategisk grupp inom angiven projekttid, vilken 
förlängdes utifrån att ikraftträdande av lagstiftning flyttades fram.   
Arbetet med Överenskommelsen har inte kunnat slutföras under projekttiden på grund av 
att frågan om betalningsansvaret inte blivit klar.  
 
Nedan beskrivs kortfattat resultaten av uppdragets olika delar. Beskrivning av processen 
framgår i avsnitt 6 i denna rapport. 
 
Juni 2017 - Utkast Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning lämnas till Strategisk 
grupp för fortsatt handläggning och komplettering med avsnitt om ekonomisk reglering. 
 
171006 – Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård-och omsorgsplanering i 
öppenvården och samordnad individuell plan fastställdes i Strategisk grupp efter att förslag 
till riktlinje skickats till berörda parter för synpunkter och beretts i Taktisk grupp äldre. 
Strategisk grupp ställde sig bakom förslaget att införa nytt arbetssätt den 30 januari 2018, 
enligt fastställd Riktlinje. Detta för att ge berörda verksamheter rimliga förutsättningar för 
implementering och omställning till nytt arbetssätt. 
 
171017 - Uppgradering av IT-stödet Meddix till Lifecare SVP inkluderat öppenvårdmodul som 
ersatte fax vid behov av enstaka hembesök eller inskrivning i hemsjukvården. 
 
Oktober 2017 – Utvecklingsledare och objektspecialist rekryterade och startar sitt uppdrag.  
 
November 2017 till februari 2018 erbjöds utbildning i storgrupp på respektive ort och på 
Hallands sjukhus Varberg respektive Halmstad.  
 
Januari 2018 - lathundar och manualer för utskrivning från slutenvården och planeringen i 
öppenvården för respektive part tas fram av förvaltarresurserna, samt filmer som beskriver 
processens delar vid utskrivning från slutenvården inför övergång till nytt arbetssätt. 
Behovet uppkom på grund av att leveransen av IT-stödet Lifecare och e-learningmodulen var 
försenad från leverantör. 
 
180130 Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård och omsorgsplanering i 
öppenvården börjar att gälla i all berörd verksamhet och IT-stödet Lifecare SPU öppnas. 

9.1. Övergångsbestämmelse och överenskommelse för betalningsansvar  

Frågan om betalningsansvar mellan huvudmännen behandlades i Strategisk grupp i juni 2017 
och resulterade i att frågan lämnades över till Chefsgrupp Halland, som processade frågan 
vidare till politiken för handläggning. Politisk styrgrupp Halland utsågs i syfte att nå en 
överenskommelse om betalningsansvaret. I avvaktan på att ny överenskommelse om 
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betalningsansvaret är beslutad i Halland av respektive fullmäktige har beslut tagits om att en 
övergångsbestämmelse ska finnas för perioden 180130-181031.  

Huvudprojektledaren har under hösten/vintern 2017/2018 varit resurs i arbetet med att ta 
fram underlag för den politiska styrgruppen och Strategisk grupp.  

9.2.  Uppföljningsindikatorer 

Indikatorsgruppen följer sedan tidigare utvecklingen av hemsjukvården, utifrån 
hemsjukvårdsöverenskommelsen. Uppföljningen av vårdplanering vid utskrivning från sluten 
vård har följts av respektive part, och i många delar, genom stöd av manuellt förd statistik. 
Förslaget var att styra om till en gemensam Hallandsrapport för uppföljning av Hemsjukvård i 
ordinärt boende och Trygg och effektiv utskrivning. Fokus i rapporten skulle vara att 
utvärdera kvaliteten utifrån ”det bästa för Hallänningen”. Förslaget var att inkludera även 
uppföljande insatser i hemsjukvården, närsjukvården och psykiatrisk öppenvården i denna 
uppföljning. Val av indikatorer skulle utgå ifrån dem som går att hämta från befintliga 
system. Uppföljning av patientens upplevelse omfattas också och kommer att ske via enkät. 
Inom ramen för projektet har huvudprojektledaren och utvecklingsledaren med 
samordnaruppdrag tillsammans med utökad indikatorgrupp processat fram förslag till 
indikatorer kopplat till processen för Trygg och effektiv utskrivning.  
 
Förslag till indikatorer har förankrats i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 
(GNHH), där val av indikatorer att följa fastställs.  

9.3. Ekonomi/finansiering 

Huvudprojektledartjänsten samt omkostnader för framtagande av överenskommelsen och 
delprojekt A har finansierats av medel avsatta för utvecklingsarbeten i Regional samverkan i 
Region Halland. Kommunerna har tillsammans finansierat 690 000 kr och Region Halland har 
stått för samma kostnad, 690 000 kr. Därutöver har Region Halland stått för 
delprojektledare, 360 000 kr. 
 

Sveriges kommuner och landsting möjliggjorde för respektive län att ansöka om 
stimulansmedel som stöd för övergång till ny lagstiftning. Hallands ansökan beviljades på 
400 tkr att använda under 2017. Strategisk grupp ställde sig, i maj 2017, bakom Taktisk 
grupps äldres förslag om att använda tilldelade stimulansmedel i planerad 
utbildningssatsning inför övergång till nytt arbetssätt.  
 
För mer detaljerad beskrivning av ekonomin kopplat till systemförvaltning och 
förvaltarresurser, se bilaga 2 till denna rapport.  
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9.3.1. Projektmedel för delprojekt B 

Projektmedel för delprojekt B beslutades i Strategisk grupp enligt följande: 
”IT-stöd för SVP och SIP. Beslut 2015-10-16: Strategisk grupp ställer sig bakom att Region 
Halland tecknar tilläggsavtal med Tieto.” 

10. Förslag till utveckling  

Kommentarer i lagrådsremissen tydliggör syften med Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Det handlar bland annat om utvecklad och effektiviserad 
utskrivningsprocess, den landstingsfinansierade öppna vårdens delaktighet och att den 
samordnade individuella planeringen kan ske efter utskrivning från slutenvården.  
Under utvecklingsarbetet var bedömningen att det arbetssätt som beskrivs i fastställd 
Riktlinje var ett första steg mot en fortsatt utveckling av utskrivningsprocessen för att möta 
lagens syfte och förväntade effekter. Fortsatt utvecklingsarbete är därför aktuellt, vilket kan 
medföra att Riktlinjen kommer att behöva revideras. Projektledningsgruppen har identifierat 
några utvecklingsområden, vilka beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Erfarenheter från 
implementeringen blir ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet, för att rätt 
åtgärder ska vidtas.  
 
Fortsatt utveckling av processerna 
Omställningen till nytt arbetssätt utifrån fastställd Riktlinje omfattar på något sätt all vård 
och omsorg i Halland och processerna uppnår inte önskad effekt i alla delar när denna 
rapport skrivs. Statistikuttag från utvecklat IT-system Lifecare har inte varit kvalitetssäkrat 
sedan starten av nytt arbetssätt, varför dialoger har förts i olika forum för uppföljning och 
prioritering av rätt åtgärder. Uppföljning visar att volymerna av patienter med behov av 
samordnad planering inte ökat och kvaliteten i planeringarna är god, men att processerna 
ännu inte är effektivare än tidigare och inte leder till att patienternas vårdtid efter 
bedömning om utskrivningsklar blivit kortare. Detta sammantaget visar på svårigheten att 
utveckla nya processer som omfattar många aktörer, som behöver anpassa/utveckla sitt 
arbetssätt. Det är viktigt att det finns resurser för och möjlighet till fortsatt utveckling av 
processerna för att uppnå förväntade effekter.  
 
Utveckling av utskrivningsprocessen 
Halland har i utvecklingen av utskrivningsprocessen valt att upprätta en SIP i samband med 
planeringen inför utskrivning från slutenvården för alla patienter med behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från kommunen. Under utvecklingsarbetet i Halland inför ny lagstiftning 
var bedömningen att detta var ett första steg mot en fortsatt utveckling av utskrivnings-
processen, med bland annat målsättningen att huvuddelen av den samordnade planeringen 
med stöd av SIP sker utanför slutenvården. Ett utvecklingsarbete som föreslås fortsätta för 
att uppnå en effektivare utskrivningsprocess enligt lagens syfte om att vårdtiden ska vara så 
kort som möjligt i slutenvård och att patienten inte ska vara kvar efter att hen är 
utskrivningsklar.  
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Psykiatrin i Halland omfattas av den regiongemensamma Riktlinjen för trygg och effektiv 
utskrivning. Väljer Halland att utgå från lagstiftningens reglering av betalningsansvaret 
innebär detta att psykiatrin kommer att ha samma tidsramar som somatisk vård fr.o.m.  
1 januari 2019. Ett utvecklingsarbete föreslås genomföras för att säkerställa denna 
förändring, från 30 kalenderdagar från underrättelse om utskrivningsklar till 3 
kalenderdagar.  
 
Förändrad utskrivningsprocess där huvuddelen av planeringarna med SIP sker utanför 
slutenvården omfattar alla patienter (somatik och psykiatri) varför det utvecklingsarbetet 
kan påverka arbetet inom psykiatrin vid beslut om att följa lagens reglering av 
betalningsansvaret, varför samordning förordas.  
 
Utveckling åtkomst till digital SIP 
Halland valde att starta arbetet med en digital SIP via IT-stödet Lifecare, vilket medför att 
alla berörda parter som kan vara aktuella för samordning av insatser inte har åtkomst till den 
digitala versionen. Åtkomst kräver särskild behörighet till Lifecare och inloggning med stöd 
av SITHS-kort. Ett utvecklingsarbete pågår på nationell nivå och projektledningsgruppen ser 
behov av att SIP i digital form utvecklas för åtkomst av alla berörda parter, som exempelvis 
skola som ofta är involverade i samordnad planering för barn. 
 
Säkra kunskap och användarstöd lokalt 
Förslag till uppdrag för koordinatorer för att säkra kunskap, användarstöd och utbildning 
kopplat till Lifecare lokalt har tagits fram. Projektledningsgruppen ser koordinatorerna som 
en viktig resurs för en god kunskap och följsamhet till fastställd Riktlinje och IT-stödet 
Lifecare, vilken behöver säkras inom berörda verksamheter. Lokal rutin bör tas fram inom 
berörda verksamheter för att säkerställa att denna resurs alltid finns utsedd.   
 
Utvärdering förvaltaresurser 
Resurserna inom förvaltarorganisationen med utvecklingsledare är nyinrättade med uppdrag 
under en avgränsad tid, varför en utvärdering föreslås av resurserna utifrån uppdraget. 
Organisationen för fortsatt arbete med uppföljning av Trygg och effektiv utskrivning och 
hemsjukvården, enligt konsultrapport från Lumells (bilaga 1), behöver säkerställas för att 
möjliggöra för utvecklingsledaren med samordnaransvar att vara en resurs i utvecklingen av 
processerna i fastställd Riktlinje.  
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11. Lärdomar från projektarbetet 

Många erfarenheter finns från detta omfattande projekt, som involverat ett stort antal 
chefer och medarbetare i Halland. Några av de erfarenheter projektledningsgruppen ser som 
viktiga och kanske användbara för andra projekt beskrivs i detta avsnitt. 

11.1. Projektorganisation  

En av framgångsfaktorerna i detta arbete har varit projektorganisationen med en relativt 
liten projektledningsgrupp som kärnan i arbetet med ansvar för att planera och säkerställa 
genomförandet av uppdraget, enligt projektplan med tydlig struktur för förankring och 
dialog.  

11.2. Tillvägagångssätt  

Engagemang i arbetsgrupper kan ibland vara svårt då avsatt tid för deltagande i projekt 
oftast är mycket begränsad. Erfarenhet från projektet är att det behövs en tydlighet i vad 
deras uppdrag är och vilka förväntningar det finns på deltagarna i arbetsgrupper. Detta har 
tydliggjorts i olika sammanhang inom detta projekt, men bedöms inte ha genomförts i alla 
delar enligt givet uppdrag, vilket påverkat projektet som helhet.  
Ansvar och uppdrag kan därför behöva upprepas och vara en del i dialogen på 
arbetsgruppsmöten. En del av utmaningen är att ha på sig rätt ”hatt” då man representerar 
sin huvudman, genom att se helheten och samtidigt kunna vara talesperson för sitt 
perspektiv i regionövergripande projekt.  
 
Att involvera rätt resurser/kompetenser är viktigt för en bra process i arbetet. Inom Trygg 
och effektiv utskrivning är erfarenheten från projektet att stödet från IT-organisationen har 
varit svårt att inkludera under arbetets gång. Bedömningen är att de borde varit med från 
uppstarten. 
 
Trygg och effektiv utskrivning berör mer eller mindre alla vårdgivare i Halland, såväl 
verksamheter i privat som offentlig regi. Information har förmedlats till samtliga parter, men 
representant för Vårdval Halland i privat regi har saknats i delprojekt B. Vårdval Halland i 
privat regi har varit representerad vid de dialogmöten som huvudprojektledaren deltagit vid 
för information och workshops kopplat till Trygg och effektiv utskrivning. Att inkludera 
Vårdval Halland i privat regi ses som en mycket viktig del i ett regionövergripande projekt 
som omfattar närsjukvården, varför en lösning kring deras representation är angelägen att 
hitta i kommande större projekt.  
 
Halland har valt att införa ett begrepp - hemgångsklar – som inte finns i Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Erfarenheten är att det är viktigt 
att vara tydlig i kommunikationen när nya begrepp införs för en förståelse för varför det 
tagits fram och hur det ska användas i verksamheten. 
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Inför övergång till nytt arbetssätt krävs tid för omställning i berörd verksamhet och kunskap 
om vad det nya arbetssättet innebär i den egna verksamheten. Genomförandet av detta 
projekt har haft ambitionen att genom transparens i arbetet involvera verksamheten tidigt i 
utvecklingsarbetet för en möjlighet till förberedelse inför omställningen. 
Projektledningsgruppens erfarenhet är dock att detta arbetssätt behöver kompletteras med 
en tydlig plan för implementeringen vilken kommuniceras, vid upprepade tillfällen, med 
berörd verksamhet för att säkerställas och vid behov justeras. 
Övergång till nytt arbetssätt kräver tid/resurs i verksamheten och framförallt när en del av 
lärandet utgår från e-learning och manualer, som berörda medarbetare själva ska ta del av. 
Att detta kommer att krävas bör om möjligt vara tydliggjort under projekttiden och inför 
implementeringen.  
 
Framförhållningen i utbildningsinsatser och övergång till nytt arbetssätt är en balansgång då 
en förändring omfattar så stor grupp som detta projekt. Alla kan inte utbildas samtidigt och i 
direktanslutning till uppstart av nytt arbetssätt. Att e-learningmodulen inte blev klar enligt 
utsatt tidplan medförde att verksamheternas möjlighet till förberedelse inte blev optimal, 
även om testmodul och manualer skickades ut. Bedömningen är att den förberedelsetid 
(cirka 1,5 veckor) som verksamheterna fick, utifrån denna oplanerade situation, var för kort.  
 
Behovet av utbildningsinsatser, information och stöd från utvecklingsledare och 
objektspecialist m.m. i implementeringen har varit mer omfattande än vad som förutsetts. 
En fundering som uppkommit är om representanterna i delprojektgrupp B skulle kunna ha 
haft ett uppdrag som även omfattade att vara resurs i implementeringen, då behovet av 
stöd och utbildningar från utvecklingsledarna och objektspecialist fortgått under våren 
sedan övergången till nytt arbetssätt. Projektets bedömning är också att beställaren av 
projektet, i detta fall Strategisk grupp, skulle ha informerats om att behovet av stöd/insatser 
utökats i förhållande till plan.  
 
Riktlinjen om trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i öppenvården 
blev en blandning av riktlinje och rutin. För att möjliggöra justeringar i arbetssätten, utifrån 
uppkomna behov, är det viktigt att framöver försöka att särskilja rutiner kring arbetssätten i 
förhållande till riktlinje, som behöver vara mer fast i förhållande till att överenskommelsen 
vilar på den och rör en flerårsperiod. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1 Lumells rapporter kopplade till översyn av hemsjukvårdsöverenskommelsen och 

förslag till långsiktig plan  
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