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Sammanställning av regionalt tillsynsprojekt från
Inspektionen för vård och omsorg
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till
handlingarna.
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under många år sett
brister i samverkan gällande personer med samsjuklighet i form av
missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Samverkansbristerna har
varit kända och har varit föremål för en rad utredningar och åtgärder
från samhällets sida. En åtgärd, som rör samverkan mellan vården
och omsorgen, var införandet av lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som omfattar en
bred patientgrupp.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna, HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Under vintern 2019/2020 genomförde IVO tillsyn av ett antal
verksamheter där Avdelningen för vuxna inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning var en av verksamheterna. Fokus för tillsynen
var att granska hur LUS tillämpas i arbetet med vuxna personer som
har samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk ohälsa.
Tillsynen för verksamheterna visade följande:
 Verksamheterna har implementerat rutiner och arbetssätt för
samverkan utifrån LUS.
 LUS upplevs som delvis hjälpsam i verksamheterna, men
rutinerna som följer av lagen upplevs även som omständliga
och resurskrävande sett till nyttan för målgruppen.
 Det kvarstår samverkansproblem inom och mellan de
huvudmän som ansvarar för vård och omsorg till
målgruppen.
IVO kommer använda iakttagelser och lärdomar från projektet i
planeringen av kommande tillsyn.
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