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Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 8 januari
2020 en tillsyn vid Avdelningen för vuxna. Tillsynen utgjorde en
del av ett regionalt tillsynsprojekt som initierades utifrån de
riskanalyser som IVO kontinuerligt genomför. Riskanalyserna har
under flera år visat att personer med samsjuklighet, i form av
missbruk/beroende och psykisk ohälsa, riskerar att inte få sina
behov tillgodosedda när samverkan mellan olika instanser brister.
Fokus vid tillsynen var hur nämnden arbetar med samverkan
gällande vuxna personer som har en samsjuklighet i form av
missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Vid tillsynen var det ett
särskilt fokus på hur verksamheten arbetar utifrån lag (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
LUS.
Ärendet
Tillsynen vid Avdelningen för vuxna, visade i huvudsak att rutiner
och arbetssätt ger förutsättningar för planering av insatser då en
enskild ska lämna slutenvården. Samverkansrutiner med regionen
finns kring personer som har en samsjuklighet i form av
missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Det finns även rutiner och
arbetssätt för att genomföra en samordnad individuell planering
tillsammans med den enskilde och i samverkan med regionen.
Eventuella avvikelser kring samverkan bör dock hanteras inom
ramen för nämndens ledningssystem, så att nämnden systematiskt
och fortlöpande kan utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
IVO fann inga brister i de delar som omfattades av tillsynen och
avslutade därför ärendet den 1 juli 2020.
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