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Särskilt uttalande
En granskning har genomförts av stadsrevisionen i syfte att bedöma om samverkan sker kring
patienter som skrivs ut från slutenvård i enlighet med Lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2018 och den regionala
överenskommelse som sedan 1 januari 2020 finns mellan Region Stockholm och
kommunerna i länet. Granskningen, som bland annat omfattar Södermalms stadsdelsnämnd,
visar tyvärr att det finns väsentliga brister i samverkan eftersom den regionala primärvården
inte kallar till samordnat individuell planering (SIP) i den omfattning som överenskommits.
Välfungerande samverkan mellan vårdgivare samt mellan vård och socialtjänst är avgörande
för en god och nära vård, inte minst för patienter som bor i särskilt boende eller har insatser
inom äldreomsorgen, LSS eller socialtjänsten. Många kan ha svårt för själv att samordna eller
initiera samordning. Det får inte råda tvivel om att det är vårdgivarnas ansvar att se till att
vården och omsorgen upplevs som sömlös för patienten. Vi delar Stadsrevisionens och
förvaltningens bedömning av att de effektmål som Region Stockholm och länets kommuner
kommit överens om behöver följas upp regelbundet på central nivå.
Vi i majoriteten är glada för att granskningen visar att Södermalms stadsdelsnämnd i stor
utsträckning uppfyller sin del av överenskommelsen mellan regionen och länets kommuner.
Stadsrevisionen pekar på att ett antal redan vidtagna och pågående aktiviteter i Södermalms
verksamhetsplan och budget för att anpassa verksamheten till den nya lagen om samverkan.
Ett exempel på detta är arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet som säkerställer en trygg
hemgång efter vistelse på sjukhus.
Det har varit viktigt för majoriteten att satsa på Tryggt mottagande i hemmet. Efter ett
uppehåll med anledning av pandemin är arbetet nu åter i gång. Uppföljningar som gjorts visar

att upplevelsen av trygghet hos den enskilde är stor och att inga återinläggningar på sjukhus
har skett. Modellen värnar om patientperspektivet och delaktighet för patient och anhöriga.
Revisionen noterar också att biståndsenheten på Södermalm upplever stort stöd från
överordnad förvaltningsledning att vid behov sätta in omfattande hemtjänstinsatser för att
undvika återinskrivningar. Detta är ett personcentrerat och hållbart förhållningssätt som
majoriteten vill ge förvaltningen ros för.
Enligt revisionen finns det en välfungerande samverkan mellan Södermalm och den regionalt
finansierade slutenvården. Det är primärvårdens samordning som fungerar mindre bra eller
inte alls i form av att primärvården inte kallar till SIP. När SIP väl genomförs på initiativ av
primärvården bjuds inte primärvårdsrehabilitering in i den utsträckning som stadsdelarna
önskar. Det finns inga tydliga forum där problematiken kan adresseras eftersom de tidigare
samverkansformerna avvecklades då den nya lagen kom.
Vi delar förvaltningens bedömning av att bristerna från primärvårdens sida gör det svårt för
stadsdelsnämnden att fullt ut ta ansvar för sin del av överenskommelsen. Stadsdelen har dock
möjlighet att kalla till SIP om det anses nödvändigt. En upprättad SIP kan för den enskilda
vara helt avgörande för att undvika en onödig återinskrivning.
Stadsrevisionen rekommenderar att stadsdelsnämnden ser till att individuell vårdplanering
genomförs då behov finns och primärvården inte tagit sitt kallelseansvar. Vi förutsätter att
äldreomsorgsavdelningen har nödvändiga förutsättningar för att så sker och att förvaltningen
återkommer till nämnden på lämpligt sätt om det behövs ytterligare politiska beslut för att
säkerställa detta. På så sätt kan även inkludering av primärvårdsrehabiliteringen underlättas.
Vi har en innovativ äldreomsorgsförvaltning på Södermalm som har utvecklat verksamheten
på ett mycket positivt sätt under de senaste åren. En viktig faktor för att lyckas med
utveckling är att interna processer och arbetssätt hela tiden kvalitetssäkras och ses över i
utvecklingssyfte. Detta är också en viktig pusselbit för en sömlös vård och omsorg för
individen. I tjänsteutlåtandet nämns att beställarenheten för äldre och
äldreomsorgsavdelningens utvecklingsenhet ska analysera befintliga samverkansprocesser
och genomföra förbättringsåtgärder, i enlighet med Stadsrevisionens rekommendationer.
Syftet är att säkerställa att samtliga involverade internt i stadsdelen får en gemensam bild av
behov, möjliga insatser och aktuella hjälpmedel för var och en som skrivs ut från slutenvård.
Detta är mycket positivt och det är viktigt att det sker skyndsamt.

