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Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
Ny lag gäller från 1 januari 2018 
Riksdagen har beslutat att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen omfattar 
personer som har behov av samordnade insatser efter utskrivningen. 

Processledare för regional överenskommelse 
Från och med september finns två processledare, Maria Grip, VGR och Linda 
Macke, VästKom, som kommer att leda och samordna det regionala arbetet. De 
tar över efter Ida Wernered som har fått ett nytt uppdrag. 

Maria är också ordförande i den strategiska beredningsgruppen, som består av 
representanter för verksamheterna utsedda av de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna. 

Överenskommelse och riktlinje för samverkan i Västra Götaland 
Ett förslag till överenskommelse och riktlinje har arbetats fram av den strategiska 
beredningsgruppen. Beredningsgruppen har bland annat haft dialogmöten med 
runt 400 personer inom olika berörda verksamheter. 

Förslaget till överenskommelse och riktlinje har därefter varit ute på remiss. En 
mängd kloka svar har inkommit. Framförallt fanns önskemål om förtydliganden 
och bättre förklaringar, inte minst när det gäller den ekonomiska regleringen och 
betalningsansvaret. Därför förtydligar strategiska beredningsgruppen nu 
överenskommelse och riktlinje. Linda och Maria kommer även att träffa 
kommuner och berörda aktörer inom VGR för att ha dialog kring den ekonomiska 
modellen. 

Utvecklingen av IT-stödet SAMSA för att stödja arbetet enligt riktlinjen kommer 
att ske parallellt, och vara klart tidigast under våren 2018. 

Mer tid i processen 
Arbetet kring den ekonomiska modellen och tidsplanen för utvecklingen av 
SAMSA bidrar till att det finns behov av att skjuta på införande av ny ekonomisk 
reglering och betalansvar till hösten 2018. Vi arbetar just nu med att ta fram ett 
underlag för detta. Inga beslut är tagna. 

Även om riktlinjen kommer att gälla från 1 januari ger en förskjutning av den 
ekonomiska regleringen verksamheterna mer tid att ställa om sina arbetssätt. 
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Kontaktuppgifter till processledarna: 

Maria Grip   Linda Macke 
Mobil: 070 - 082 43 63  Mobil: 072-968 07 96 
E-post: maria.k.grip@vgregion.se  E-post: linda.macke@grkom.se 

 
Mer information 
www.vgregion.se/tryggutskrivning  
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