
 2019-12-18 RJLR2019/17 

 

Regionrevisionen Telefon: 010- 241 00 00 Organisationsuppgifter 
Box 1024 E-post: regionrevisionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11 Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
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Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 

patienter 

En ständigt återkommande patientsäkerhetsrisk finns i vårdens övergångar. Risken för brister 

och fel i vården är som störst då patienten lämnar en huvudman för att övergå till en annan.  

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612) 

trädde i kraft 1 januari 2018. Syftet med lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av 

god kvalitet för enskilda efter utskrivning från sluten vård. Den nya lagen innebär förändrade 

processer vid utskrivning av en patient från sjukhuset.  

I Jönköpings län finns en överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen är tecknad från 2018 och gäller regionen 

och samtliga kommuner i länet. 

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och nämnder utövar en tillräcklig 

styrning, uppföljning och kontroll över samverkan kring utskrivningsklara patienter. 

Regionrevisionen har genomfört granskningen gemensamt med kommunrevisionerna i länet. 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 

och sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över 

samverkan kring utskrivningsklara patienter. 

För detaljerade bedömningar och rekommendationer hänvisas till den fullständiga rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. säkerställa att samtliga länets kommuner följer den huvudöverenskommelse 

som har tagits fram 
2. förtydliga och förankra rollen vårdsamordnare 

3. förbättra slutenvårdens uppdrag att ange förväntad vårdtid och 

utskrivningsdatum 

4. utveckla slutenvårdens rutiner för registrering av läkemedel 

5. utveckla förskrivning av hjälpmedel utifrån patientens behov 

6. vidta åtgärder för att möjliggöra att en större andel vårdplaneringsmöten kan 

ske digitalt 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 27 mars 2020 svara på vilka åtgärder som 

kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas 

rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström 

Ordförande  Vice ordförande 

 

 

 

 

mailto:regionrevisionen@rjl.se
http://www.rjl.se/

